
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DESPACHO PRESI

Por  meio  do  Requerimento  SJTO-TR1  9381156,  de  03.12.2019,  o  MMº.
Juiz Federal  GABRIEL BRUM  TEIXEIRA, lotado e exercendo a presidência da Turma Recursal
da Seção Judiciária do Estado do Tocantins requer indenização de 30 (trinta) dias férias, que indica
relativas ao exercício de 2018 (1), acumuladas e não gozadas por necessidade presumida do serviço.

Na  assentada  de  julgamento  de  25.01.2019,  o  eg.  Conselho  da  Justiça  Federal,
acolhendo questão de ordem suscitada pelo Conselheiro Presidente, Ministro João Otávio de Noronha,
deliberou por: "a)  tornar sem efeito o Ofício n.  CJF-OFI-2017/01789, da lavra da Excelentíssima
Ministra Laurita Vaz, que determinava que não seriam liberados limites financeiros para pagamento
de indenização de férias não gozadas a magistrados que tenham acumulados períodos superiores a 60
(sessenta) dias e, assim, b) autorizar a liberação de limites financeiros para indenização de férias não
gozadas, por estrita necessidade do serviço, a magistrados que as tenham acumulado, fixando limite
de pagamento de indenização de até 60 dias de férias por ano; e c) determinar o encaminhamento da
matéria  às áreas técnicas deste Conselho para que promovam estudos para o aprimoramento da
Resolução CJF n. 130/2010".

Acolheu o colegiado, à  unanimidade, o posicionamento de Sua Excelência no sentido
de que "as férias passam a ser indenizáveis somente a partir do momento em que há mais de 60 dias
de férias acumuladas",  sustentando seu entendimento na premissa seguinte:

"     Segundo a LOMAN, os magistrados terão direito a férias anuais, por sessenta dias
(art. 66, caput, da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979).

     Por sua vez, o § 4º do art. 16 da Resolução CJF n. 130/2010, dispõe que: “Por
férias acumuladas entendem-se aquelas que excederem aos sessenta dias do período
aquisitivo em curso”.

     Portanto,  no  âmbito  da  magistratura,  a  acumulação  de  férias  consistiria  na
existência de mais de sessenta dias (referentes a períodos aquisitivos diversos) passíveis
de fruição pelo magistrado.

     Esse entendimento alinha-se à sequência natural em que se tem um ano de período
aquisitivo e um de fruição. Excepcionalmente, e no interesse da Administração, caso
não seja possível a fruição no período regular, podem-se acumular as férias. Outra não
é  a  orientação  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  quando  dispõe  no  art.  1º,  f,  da
Resolução  n.  133/2011,  que  é  devida  aos  magistrados  “indenização  de  férias  não
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gozadas,  por  absoluta  necessidade  de  serviço,  após  o  acúmulo  de  dois
períodos” (g.n.)".

Portanto, na linha lógica desse entendimento, de eficácia vinculante aos órgãos da
Justiça Federal,  para  que as férias sejam indenizáveis  não basta  que haja um período de 60 dias
acumulado, excedendo ao período regular de 60 dias anuais. É necessário que ao período adquirido de
férias  regulares  e  ao  período  adquirido  que  a  ele  se  acumula,  em  acumulação  permitida  no
caso de imperiosa necessidade de serviço, haja excedente de férias adquiridas e não gozadas no espaço
de tempo reservado à sua fruição, de até um ano após a aquisição do direito correspondente. Por isso
mesmo, do voto do eminente Presidente João Otávio de Noronha, tratando, na questão de ordem que
Sua Excelência suscitou, do momento em que as férias acumuladas se tornam indenizáveis, merece
destaque a seguinte passagem:  

"     Segundo os artigos 2º e 6º da Resolução CJF n. 130/2010 as férias dos magistrados
poderiam ser acumuladas por necessidade de serviço até o máximo de dois meses.

  Art. 2º O magistrado da Justiça Federal de primeiro e segundo graus
terá direito a sessenta dias de férias a cada ano de efetivo exercício,
contínuos ou divididos em dois períodos iguais.

  Parágrafo único. As férias individuais não podem fracionar-se em
períodos inferiores a trinta dias e somente podem acumular-se por
imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses (LC n.
35, art. 67, § 1º).

[...]

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

      Da leitura desses normativos depreende-se que a Administração deveria abster-se
de  autorizar  ou  determinar  o  acúmulo  de  férias de  magistrados  além do  limite
previsto, de modo a organizar escalas de férias. Portanto, caso haja o descumprimento
do preceito do art. 6º por parte da Administração, permitindo a acumulação de período
superior a dois meses pelo magistrado (mantida a impossibilidade do gozo das férias já
acumuladas  por  necessidade de serviço),  seria  devida  a  indenização de férias não
gozadas" (grifei).

A Informação TRF1-ASMAG 9450662 deixa ver que o período aquisitivo das férias
do MMº. Juiz Federal GABRIEL BRUM  TEIXEIRA se completa no dia 18 de setembro de cada ano e
que Sua Excelência, além do período de férias regulares de 60 (sessenta) dias, relativo ao exercício de
2019 (início em 18.09.2018 e término em 17.09.2019), dispõe, em aberto, sem fruição, nem marcação,
de 60 (trinta)  dias  de um período de acumulação,  referentes  ao  exercício  de  2018 (início  em
18.09.2017 e término em 17.09.2018), cumprindo ainda observar que as férias referentes ao exercício
de  2020  (início  em 18.09.2019  e  término  em 17.09.2020),  embora  sejam passíveis,  na  linha  da
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Resolução  CJF  130/2010  e  do  entendimento  do  eg.  Conselho  Nacional  de  Justiça,  de  fruição
antecipada, o são apenas após o início do respectivo exercício (PCA 0007361-05.2017.2.00.0000 -
Rel. Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga), não podendo, por isso mesmo, ser consideradas, para fins
de indenização, como referentes ao período regular de férias, ao qual se permite a acumulação de
apenas um outro período, sem gerar direito a reparação indenizatória. 

A mesma informação deixa ver, de outro lado, que desde as últimas férias usufruídas
pelo magistrado, de 30 (trinta) dias no ano de 2014, e outros 30 (trinta) dias no ano de 2015, ambas
relativas ao período aquisitivo de 2014, concluído em 17 de setembro de 2014, Sua Excelência não
mais vem gozando do descanso anual remunerado, em evidente descumprimento aos preceitos da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional e da Resolução CJF 130/2010, que só permitem acúmulo de férias,
motivado por imperiosa necessidade de serviço, pelo máximo de dois meses, assim sessenta dias,
acrescendo ao período regular  de sessenta dias de férias adquiridas a cada ano de exercício.  Sua
Excelência vem sendo indenizado anualmente desde 2015, até 2017, em razão do acúmulo indevido
que, exatamente por  isso, se impõe seja evitado, mediante aplicação, na próxima escala de férias,
referente ao ano civil de 2020, do mecanismo de que cuidam os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da
referida Resolução CJF 130/2010.

Dentro  desse  contexto,  e  diante  de  mais  uma  acumulação  indevida,  sem
restabelecimento do fluxo normal de fruição de sessenta dias de férias anuais, reconheço ao MMº.
Juiz Federal GABRIEL BRUM  TEIXEIRA o direito à postulada indenização de 30 (trinta) dias de
férias relativas ao exercício de 2018 (1), conforme requerido. 

Considerando a circunstância de que o magistrado deverá cumprir a obrigatoriedade
da marcação e consequente gozo dos sessenta dias anuais, até para se por fim ao ciclo continuado de
indenizações retratado na Informação TRF1-ASMAG 9450662, as quais recaem sobre o orçamento do
Tribunal, encaminhem-se os autos à douta COGER, a quem compete deliberar sobre escala de férias de
magistrados em exercício exclusivo no primeiro grau da jurisdição, à luz da Resolução CJF 130/2010. 

Ciência ao magistrado.

À Asmag, para registro, controle e providências, inclusive publicação, e à COGER.

CARLOS MOREIRA ALVES
Desembargador Federal Presidente

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 29/12/2019, às 14:08 (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 9451247 e o código CRC F43F7739.
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