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RELATÓRIO

 

O  EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MARCOS  AUGUSTO  DE
SOUSA, Relator:

Trata-se de recurso interposto por LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO,
Juiz Federal da  5ª Vara  da  Subseção Judiciária  de  Juiz de  Fora/MG,  contra  decisão PRESI  2832
(2800541) que indeferiu seu pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia.

Aduz, em síntese, que o pedido não se encontra prejudicado, uma vez que as referidas
férias ainda não teriam sido gozadas, bem como que o pedido fora formulado antes da marcação de
ofício feita pela Corregedoria.

Sustenta que a acumulação se deu em razão de necessidade do serviço, porquanto, à
época, exercia a função de Diretor do Foro da Subseção Judiciária de São João Del Rei/MG, “situação
na qual este Egrégio TRF1, em outras, oportunidades, entendeu ser aplicável, ao caso concreto,  o
disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução 130/2010 do Conselho da Justiça Federal.”

É o relatório.

VOTO

A concessão de  férias a  magistrados no âmbito  da Justiça  Federal de primeiro e
segundo graus está disposta na Resolução n. 130/2010, do Conselho da Jutiça Federal, a qual, no que
interessa, assim estabelece:

[...]

Art. 6º As férias poderão ser acumuladas, de ofício, por necessidade do serviço e
até o máximo de dois meses.

§ 1º Só é permitida a acumulação de férias por absoluta 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 de serviço em relação aos cargos de
presidente,  vice-presidente,  corregedor  regional  e  diretor  de  foro.  (Redação
alterada pela Resolução n. 176, de 21 de dezembro de 2011)

§ 2º Excepcionalmente, as férias que até a data da Resolução n. 133, do CNJ,
tenham sido acumuladas além do limite previsto no caput serão consideradas por
necessidade  do  serviço  para  todos  os efeitos  legais.  (Redação  alterada  pela
Resolução n. 176, de 21 de dezembro de 2011)

Em manifestação sobre o pedido formulado pelo recorrente, a Corregedoria informou
que “o pedido de conversão em pecúnia dos dois períodos de férias 2015 está prejudicado, diante da
marcação,  de  ofício,  determinada  pelo  Corregedor  Regional”,  ressaltando  que  “a  Resolução
130/2010/CJF (art. 6º, § 2º) não presume a necessidade do serviço quando o magistrado for diretor de
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subseção judiciária, conforme já decidido pelo Presidente deste Tribunal.”

Ao analisar  o  pedido de  reconsideração formulado no  presente  recurso,  o  Exmo
Presidente desta Corte proferiu decisão assentada nos seguintes fundamentos:

Ao se manifestar nos autos, a Corregedoria Regional considerou prejudicado o
pedido, na medida em que determinou a marcação de ofício dos períodos de
férias objeto do pedido de conversão em pecúnia (2669120).

A marcação de ofício das férias denota a ausência de necessidade do serviço,
que é um dos requisitos para que haja a conversão em pecúnia (Res. CJF n.º
130/2010,  art.  16).   Desse  modo,  ainda  que  seja  posterior  à  acumulação,  a
marcação de ofício impede o deferimento do pleito.

Por  outro  lado,  não  se  pode  imputar  ao  Tribunal  a  responsabilidade  pela
marcação das férias, que é do magistrado (Res. CJF n.º 130/2010, art. 3º, § 3º). 
Se a Corregedoria não as marcou de ofício, antes da acumulação, daí não decorre
a presunção da necessidade do serviço, restrita às hipóteses do artigo 6º, § 1º, da
Resolução CJF n.º 130/2010, que, aliás, não abrangem o exercício da direção de
Subseção Judiciária.

Por fim, razões de segurança jurídica não justificam a reforma da decisão.  Não
se pode afirmar que esteja sendo aplicado um novo entendimento ao caso dos
autos, na medida em que este é peculiar, haja vista a marcação de ofício das
férias.  Não se tem notícia, mesmo na Administração anterior, de que se tenha
presumido a necessidade do serviço em caso dessa espécie.  Por fim, não se
vislumbra ofensa a direito adquirido, o que afasta cogitações quanto à segurança
jurídica.

Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de conversão em
pecúnia e determino a distribuição do recurso a um dos membros do Conselho de
Administração (RITRF1, art. 74, inciso VII).

Após a análise dos autos, observo que o recurso não comporta solução diversa da que
foi dada na decisão acima transcrita.

Com efeito, o § 1º, do art. 6º, da Resolução n. 130/2010/CJF, com a alteração dada
pela Resolução n. 176/2011/CJF, é claro ao estabelecer que “só é permitida a acumulação de férias por
absoluta 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  de  serviço  em  relação  aos  cargos  de  presidente,  vice-presidente,
corregedor regional e diretor de foro”, e aqui, importa registrar que não consta dos autos justificativa do
Corregedor Regional para a acumulação das férias do magistrado, ao contrário, o que houve foi a
marcação, de ofício, de data para gozo do período acumulado.

Ademais, como bem acentuado na decisão que manteve o indeferimento do pedido,
“A marcação de ofício das férias denota a ausência de necessidade do serviço, que é um dos requisitos
para que haja a conversão em pecúnia”, ponderando ainda que a não marcação pela Corregedoria em
data anterior à acumulação, não induz a presunção de necessidade do serviço, a qual se restringe às
hipóteses do já mencionado art. 6º, § 1º, Res. CJF n. 130/2010, que não contempla o exercício da
direção de Subseção Judiciária.

Quanto  à  questão  da  segurança  jurídica,  princípio  invocado no  presente recurso,
também não me parece que se aplica ao caso dos autos, pois, conforme destacado na decisão que
indeferiu  o  pedido  de  reconsideração,  “não  se  pode  afirmar  que  esteja  sendo aplicado  um novo
entendimento ao caso dos autos, na medida em que este é peculiar, haja vista a marcação de ofício das
férias” do magistrado, ora recorrente.

Nesse cenário, não há como atender ao pleito recursal de conversão em pecúnia das
férias não gozadas pelo recorrente, máxime porque não foram atendidos os requisitos estabelecidos
para concessão de tal pedido.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Augusto de Sousa, Desembargador Federal,
em 05/05/2017, às 12:58 (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 3867268 e o código CRC A0C382D2.
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