
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO N. 0022471-18.2016.4.01.8008/MG

RELATÓRIO

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

Trata-se  de  recurso  interposto  pelo  Juiz  Federal  CARLOS  ROBERTO  DE
CARVALHO, titular da 22ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais/MG, contra decisão PRESI 2855
(4556401) que indeferiu seu pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia.

Aduz, em síntese, que a acumulação se deu em razão de necessidade do serviço,
sendo que “o fato de o período ter sido adiado posteriormente não descaracteriza a situação de que já se
encontrava caracterizado o acúmulo, já que este se consolidou em 30/05/2017, anteriormente à data em
que estava previsto o gozo das referidas férias.

É o breve 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 nas seguintes situações: (Redação alterada
pela Resolução n. 450, de 19 de junho de 2017)

I - exercício de cargo ou função de presidente, vice-presidente, corregedor-regional,
diretor-geral de Escola de Magistratura Federal, diretor de foro de seção judiciária,
presidente  de  Turma  Recursal,  coordenadores  regionais  dos  juizados  especiais
federais e corregedores de presídios federais;

II - convocação de magistrado por tribunal ou conselho para atuar em substituição ou
auxílio, por prazo indeterminado ou período mínimo de seis meses, contado a partir
da data prevista para o início das férias a serem interrompidas;

III - designação de magistrado para acumular mais de três acervos processuais, assim
definidos pelo art. 2º, inciso II, da Lei n. 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por prazo
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indeterminado ou período mínimo de seis meses, contado a partir da data prevista
para o início das férias a serem interrompidas.

§ 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  contrário  ao  pedido  formulado  pelo  recorrente,  a  Corregedoria
asseverou não haver “como converter em pecúnia período de férias remarcado pelo próprio magistrado,
se a remarcação não está sustentada em necessidade de serviço”, ressaltando que “o afastamento das
funções do magistrado na Justiça Federal, aprovado pelo TER/MG, e homologado pelo TSE, referiu-se
ao período de 20/07/2016 a 04/11/2016, o que, inclusive, gerou a conversão em pecúnia, em relação ao
2º período de férias de 2015 (saldo de 18 dias).”

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

Em que pesem os argumentos expostos pelo requerente, estes não ilidem as razões
que levaram ao indeferimento do pedido.

Com efeito, a Corregedoria Regional negou a existência de necessidade do serviço, no
caso, pelos motivos sintetizados a seguir:

a) Este Tribunal tem presumido a necessidade do serviço, em relação aos membros da
Justiça Eleitoral no período de eleições; isto é, entre o registro da candidatura e a
diplomação dos eleitos (PAe 0002859-03.2016.4.01.8006).

b) O magistrado foi eleito para exercer o cargo de Juiz do TRE/MG de 22/09/2015 a
21/09/2017.

c) O magistrado já havia adiado as férias do 1º período do exercício de 2016, para
26/06 a 25/07/2017, e posteriormente para 25/09 a 24/10/2017, período em que já não
estará mais exercendo o cargo de Juiz do TRE/MG.

d)  O afastamento aprovado pelo TRE/MG e homologado pelo TSE,  referiu-se ao
período de 20/07/2016 a 04/11/2016, e foi determinante para a conversão em pecúnia
do 2º período de férias do exercício de 2015 (saldo de 18 dias).

Conclui-se, assim, que as férias foram adiadas pelo próprio magistrado, razão pela
qual o acúmulo não pode ser imputado à necessidade do serviço.

Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração, recebendo-o, contudo,
como recurso administrativo, na forma do artigo 75, inciso VII, do Regimento Interno
deste Tribunal.

Indefiro, outrossim, o pedido de substituição, no sistema, do período que o magistrado
pretende indenizar pelo 1º do exercício de 2017, na medida em que este pleito está em
desacordo com a exigência de marcar as férias em ordem cronológica (Res. CJF n.º
130/2010, art. 10, § 2º).

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” nas situações elencadas nos incisos I, II e III, importando
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registrar que não consta dos autos justificativa do Corregedor Regional para a acumulação das férias do
magistrado,  ao  contrário,  a  COGER  afirma  “que  não  encontrou  elementos  que  autorizem  o
reconhecimento de que o magistrado requerente deixou de gozar férias acumuladas por necessidade do
serviço.”

Desta feita, em que pese o inconformismo e a alegação no sentido de que houve o
reconhecimento  da  necessidade  do  serviço  em  razão  de  o  magistrado  estar  atuando  no  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais,  importa  salientar  que  tal  reconhecimento  abrangeu apenas  o
período de 20 de julho de 2016 até 04 de novembro de 2016, consoante se infere do documento
(4169691) – Ofício n. 154/2016/SMAMP/COP/SGP, do TRE/MG – ou seja, a alegada necessidade do
serviço encerrou-se em data anterior ao acúmulo que se deu em 30.05.2017, não havendo, de fato,
justificativa para o acúmulo e consequentemente para indenização das férias não gozadas.

Por fim, vale ressaltar que, consoante se verifica dos autos, o período de férias que o
magistrado  pleiteia  a  conversão  em  pecúnia  encontra-se  marcado  para  gozo  no  interstício  de
20.11.2017 a 19.12.2017 (documento 4779000), o que também evidencia a inexistência de necessidade
do serviço.

Nesse cenário, não há como atender ao pleito recursal de conversão em pecúnia das
férias  não  gozadas  pelo  recorrente,  máxime  porque  o  período  acobertado  reconhecimento  da
necessidade do serviço é anterior a acumulação. 

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 12/12/2017, às 12:22 (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 5106078 e o código CRC C5EDC3CF.
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