
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

Processo nº : 0010458-30.2015.4.01.8005

Recorrente : Juíza Federal Maria Candida Carvalho Monteiro de Almeida.

Recorrido : Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Assunto : Compensação de dias trabalhados - Res. CJF 341/2015.

 

ADMINISTRATIVO.  MAGISTRADO.  COMPENSAÇÃO  DE  PLANTÃO  EM  DIAS  ÚTEIS  SEM
EXPEDIENTE FORENSE. RESOLUÇÃO CNJ N. 70/2009. VEDAÇÃO.

1. A recorrente objetiva compensar o período de 26/01 (segunda-feira) a 30/01/2015 (sexta-feira), quando o
expediente externo e os prazos processuais na SJDF estiveram suspensos, pela Portaria Presi n. 24/2015,
para revisão e reestruturação do CPD, mantido o expediente interno.

2.  A  compensação  de  plantões  presenciais  é  regulamentada  pela  Resolução  CJF  n.  70/2009,  a  qual
estabelece essa prerrogativa para “os juízes federais e os juízes federais substitutos que cumprirem plantão
presencial na sede da seção ou da subseção judiciária, durante os feriados previstos no art. 62, da Lei n.
5.010, de 30 de maio de 1966, bem como aos sábados e domingos...” (art. 1º). “Nos demais dias em que não
ocorrer expediente forense, não haverá compensação, cabendo às respectivas corregedorias disciplinar os
plantões nesses dias” (art. 4º).

3. Há, pois, vedação expressa, na Resolução CJF n. 70/2009, de compensação de plantão “nos demais dias
em que não ocorrer expediente forense”.

4. O fato de a magistrada ter compensado indevidamente o período em questão, em razão de autorização
equivocada da Diref/DF, não impede que a administração reveja esse ato e exija a reposição. Não se trata de
reposição de vencimentos pagos indevidamente em razão de má interpretação de norma pela administração,
caso em que, de acordo com certa orientação jurisprudencial, a boa-fé e o caráter alimentar (que, no caso,
está ausente) justificariam dispensar a reposição.

5. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Decide  o  Conselho  de  Administração  do  Tribunal  Regional  Federal  –  1ª  Região,  à
unanimidade, negar provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 03 de agosto de 2017 (data do julgamento).

 

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 03/08/2017, às 12:04 (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 4434835 e o código CRC B35855D5.
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