
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6535533

Os Juízes Federais Luiz Antonio Ribeiro da Cruz e Mauro Rezende de Azevedo e o
Juiz Federal Substituto Sérgio Santos Melo, todos lotados na Subseção Judiciária de Varginha/MG,
requerem que seja reconsiderado o despacho 2641452, da lavra do Juiz Federal Evaldo de Oliveira
Fernandes, filho, em auxílio a esta Corregedoria na gestão anterior, em que foi assentado que o direito
dos  magistrados  à  compensação  de  plantões  prestados  em  fins  de  semana e  feriados  ficaria
condicionado ao comparecimento do plantonista na sede da Justiça Federal  para a prática de atos
relacionados ao regime de plantão, não sendo admitida a compensação caso a presença do magistrado
tivesse por fim adiantar serviço rotineiro de sua vara. 

Argumentam os requerentes que a interpretação adotada pela Corregedoria inovou em
relação à  Resolução n.  070/2009,  do  Conselho  da Justiça  Federal,  que não restringiu  o  direito  à
compensação aos casos em que o magistrado fosse, efetivamente, acionado durante o plantão, exigindo
tão somente que o plantão seja realizado presencialmente pelo juiz. Aduzem que, ao se estabelecer a
limitação ao gozo dos dias de compensação, não se levou em consideração que o magistrado escalado
para o plantão tem o seu período de descanso substancialmente esvaziado, sem a possibilidade de
afastamento  da  sede  da  Seção  ou  Subseção  e  da  participação  em eventos  sociais,  por  estar
integralmente à disposição da Justiça Federal. Asseveram que, no caso da Subseção de Varginha, a
restrição tem um efeito ainda maior, tendo em vista que cada magistrado responde pelo plantão durante
10 a 15 finais de semana por ano.

Com tais razões, pugnam pela reconsideração do despacho atacado, a fim de que seja
restabelecida  a  interpretação  anteriormente  conferida  à  norma do artigo  1º  da  Resolução  CJF  n.
70/2009, para que seja autorizada a compensação de dias de plantão à vista da simples comprovação da
presença do magistrado na sede da Seção ou Subseção Judiciária, independentemente da demonstração
de qualquer atendimento.

Ainda, pedem que o plantão do recesso forense no período de 20 de dezembro a 06 de
janeiro seja atribuído à Seção Judiciária de Minas Gerais,  considerando que os plantões prestados
durante todo o ano pelos juízes lotados em Varginha excedem os 15 dias passíveis de compensação
autorizado pela sobredita resolução.  

Instada a se manifestar sobre o último pedido, a DIREF/MG, representadada pelo Juiz
Federal Vice-Diretor do Foro, Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, informou que a transferência do
plantão do recesso de fim de ano da SSJ de Varginha para a sede da SJMG demandaria revisão do
Provimento COGER n. 129, porque a norma do artigo 111, inciso III, prescreve que os plantões sejam
realizados nas subseções judiciárias, caso tenham mais de uma vara federal. Além disso, a subseção já
foi contemplada com o auxílio da Seção Judiciária na realização de um plantão mensal e de um plantão
de fim de ano a cada triênio, como faculta o § 1º do artigo 111 citado.

No tocante ao primeiro pedido, é preciso observar o que diz a norma do artigo 1º da
Resolução n. 70/2009 do Conselho da Justiça Federal:

 

"Art. 1º 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
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n. 5.010, de 30 de maio de 1966, bem como aos sábados e domingos, terão direito a compensar os dias
trabalhados".

 

A norma é clara ao exigir que o magistrado cumpra o plantão presencial na sede da
seção ou subseção judiciária para ter direito à compensação do dia trabalhado. Em nenhuma passsagem
exige que o juiz,  efetivamente,  realize atendimentos ou pratique atos relacionados com o plantão,
bastando que esteja presente na Justiça Federal.

Tendo assim disposto o texto da resolução, não há justificativa para a interpretação
restritiva esposada no despacho ora impugnado, que condicionou o gozo da compensação à efetiva
atuação do magistrado plantonista em casos relativos ao regime de plantão. O entendimento então
sufragado desbordou dos limites do ato normativo do Conselho da Justiça Federal e desconsiderou que
a realização do plantão pelo magistrado na sede da seção ou subseção judiciária, independentemente de
ser  acionado,  representa  limitação  ao  direito  constitucional  ao repouso  reconhecido  a  qualquer
trabalhador,  suficiente, por si só, para legitimar a pretensão à compensação com dias de expediente
regular.

Acolho, portanto, a pretensão dos requerentes para, em substituição ao que assentado
no despacho 2641452, firmar a orientação de que os juízes federais e os juízes federais substitutos
plantonistas  terão  direito  à  compensação  dos  dias  trabalhados  desde  que  cumpram  o  plantão
presencialmente na sede da seção ou da subseção judiciária, tal como prescrito na Resolução CJF n.
70/2009.

Com relação ao plantão do período do recesso forense de 20 de dezembro a 06 de
janeiro, é de se cumprir a norma do artigo 111, inciso III, do Provimento COGER n. 129/2016, que
estabelece que as subseções com mais de uma vara federal realizarão seu próprio plantão. Como a
Subseção  Judiciária  de  Varginha  conta  com duas  varas,  o  plantão  deve  ser  realizado  na  própria
subseção. É verdade que o § 1º do citado artigo estatui que, nas subseções onde não houver pelo menos
quatro magistrados em efetivo exercício,  caso da subseção em apreço, o respectivo diretor poderá
solicitar ao diretor do foro que o plantão seja realizado na sede da seção judiciária ou da subseção
judiciária mais próxima. Porém, como noticiado pelos próprios requerentes, a Subseção Judiciária de
Varginha já conta com o auxílio da Seção Judiciária de Minas Gerais na realização de um plantão por
mês e de um plantão de fim de ano a cada triênio, de modo que a falta de provimento do segundo cargo
de juiz federal substituto já está sendo compensada no que diz respeito aos plantões judiciais. Não há
fundamento, diante de tal quadro, para a atribuição do plantão do recesso forense de forma exclusiva à
Seção Judiciária de Minas Gerais.

Dê-se  ciência  aos  requerentes  e  às  Diretorias  de  Foro  das  seções  e  subseções
judiciárias da 1ª Região.

Comunique-se  esta  decisão  ao  Relator  do  recurso  interposto  no  Processo  SEI  n.
0004543-57.2016.4.01.8007.

 

 

 
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 31/07/2018, às 19:20 (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 6535533 e o código CRC 91E1BBB1.
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