
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

Trata-se de pedido formulado pela Juíza Federal Vanessa Curti Perenha 
Gasques, com fundamento no art. 202, § 2º, do Provimento COGER, pleiteando a dispensa total 
da atividade jurisdicional na 2ª Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso, até 31.05.2022, em 
razão de sua posse no cargo de Diretora do Foro em 01.06.2020 (id. 10438752).

Manifestação da Corregedoria TRF1 pelo deferimento do pedido (id. 
10535858).

Informações ASMAG (id.10556773).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

Nos termos do art. 202, § 2º, do Provimento Geral da Corregedoria, o 

corregedor regional, a pedido do juiz federal diretor do foro, poderá propor ao Conselho de 
Administração a dispensa total ou parcial de jurisdição nas seccionais com mais de 15 unidades 
jurisdicionais, incluídas as do interior.

Eis a dicção da norma:

Art. 202. Os juízes diretores de foro participarão normalmente da distribuição 
automática de processos.

§ 1º Nas Seções Judiciárias do DF, BA, GO e MG, será designado, sempre que possível, juiz 
federal titular ou substituto para prestar auxílio à vara cujo titular ocupe, em caráter efetivo, a 
diretoria do foro.

§ 2º Nas seccionais com mais de 15 unidades jurisdicionais, incluídas as do interior, o corregedor 
regional, a pedido do juiz federal diretor do foro, poderá propor ao Conselho de Administração a 
sua dispensa do exercício total ou parcial da jurisdição.

Em recente julgamento, este órgão colegiado, com fulcro no dispositivo ora 
reproduzido, autorizou pedido formulado por magistrado diretor do foro para dispensa parcial 
da atividade jurisdicional, consoante se verifica da ementa a seguir:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL TITULAR. NOMEADO DIRETOR DO 
FORO. DISPENSA PARCIAL DA JURISDIÇÃO DE VARA QUE POSSUI JUIZ 
SUBSTITUTO. § 1º E § 2º DO ART. 202 DO PROVIMENTO GERAL DA COGE RECURSO 
PROVIDO.  

1. O art. 202, § 2º, do Provimento Geral da COGER dispõe que: "Nas seccionais com mais de 15 

unidades jurisdicionais, incluídas as do interior, o corregedor regional, a pedido do juiz federal 

diretor do foro, poderá propor ao Conselho de Administração a sua dispensa do exercício total 

ou parcial da jurisdição."

2. Considerando que a Seção Judiciária da Bahia compreende, só na capital, 24 varas federais e 4 
turmas recursais, e a vara da qual o magistrado requerente é titular dispõe de juiz federal 
substituto, está satisfeito o pressuposto contido na norma.

3. Na hipótese dos autos, o magistrado requerente solicitou apenas a dispensa parcial da 
jurisdição, especificamente, em relação à realização de audiências e a apreciação de medidas 
urgentes, dentre as quais se incluem as relativas às investigações preliminares.

4. Nesse diapasão, seja pelo disposto nos § 1º e § 2º do art. 202 do Provimento Geral da Coger, o 
deferimento do pedido é medida que se impõe.

5. Recurso provido. (Relatora Desembargadora Federal Ângela Catão, Julgado em 17/07/2020).

No caso, a magistrada solicitou a dispensa total da jurisdição, para que possa 
se dedicar mais à atividade administrativa nesse momento de pandemia causada pelo 
Coronavírus, afirmando que a diretoria do foro “tem apresentado muitos desafios inovadores, 

nunca antes enfrentados na Justiça Federal, os quais precisam ser atendidos com celeridade e 

estratégia”.

Assevera, ainda, ser “Juíza Titular de Vara Cível que possui muitas demandas 

urgentes, ações civis públicas, ações de improbidade administrativas, audiências a realizar, 

atendimento a partes e advogados, entre outros, a qual sequer possui Juiz Substituto lotado na 

unidade para auxiliar nos trabalhos”.

A Corregedoria manifestou-se pelo acolhimento do pleito, a fim de que a 
magistrada seja dispensada totalmente da atividade jurisdicional – ao fundamento de que “a 

Seção Judiciária de Mato Grosso possui 19 unidades jurisdicionais: 9 varas na Capital, 1 

Turma Recursal e 9 varas no interior”, a teor da exigência do § 2º do art. 202 do Prov. COGER 
– e determinou que “durante o afastamento da juíza federal titular, deverá responder pela 2ª 

Vara o substituto automático” (id. 10535858).

Considerando que a Seção Judiciária de Mato Grosso possui 19 unidades 
jurisdicionais, incluídas as do interior (art. 202, § 2, Prov. Coger), e que no período do 
afastamento jurisdicional da requerente responderá pela vara seu substituto automático (art. 114 
do Prov. Coger 10126799), consoante manifestação favorável da Corregedoria, o acolhimento 
do pleito é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro o pedido.

É como voto.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 

Federal, em 27/08/2020, às 10:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da 
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 10943364 e o código CRC EC7B48D3.
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