
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS. LOMAN. 
RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-2017/00450. IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. 
POSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar nº 35 (LOMAN), ao tratar do direito às férias anuais dos juízes, prescreve que: 
“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” (§ 1º do art. 67).
2. Por sua vez, a Resolução nº CJF-RES-2017/00450 dispõe que: “Art. 6º [...] § 1º Só é permitida a 
acumulação de férias por 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 do serviço nas seguintes situações: 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 [...]; III – designação de magistrado para 
acumular mais de três acervos processuais [...]”.
3. Ainda de acordo com seu art. 16: “É devida aos magistrados indenização de férias não gozadas, por 
necessidade do serviço, após o acúmulo de dois períodos de 30 dias, desde que não tenham sido 
usufruídas até o término do período aquisitivo subsequente”.
4. Do que consta da informação acostada pela ASMAG, o recorrente possui período de férias em 
acumulação permitida. Ademais, encontra-se em auxílio, por prazo indeterminado, ao gabinete da 
eminente Desembargadora Federal Mônica Sifuentes.
5. A propósito, confira-se o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Olindo Menezes em 
voto-vista proferido no Processo Administrativo nº 0013856-58.2019.4.01.8000, ao reconhecer que: “[...] 
Teria sido com base nessa questão de ordem que a decisão recorrida indeferiu o pedido, na aludida 
sequência natural em que se tem um ano de período aquisitivo e um de fruição, pelo que o recorrente, 
tendo adquirido 60 dias de férias, do período aquisitivo 24/06/2018 a 24/06/2019, ainda poderia gozá-las 
(em tese) até 24/06/2020, não se podendo falar em férias acumuladas se ainda passíveis de ser gozadas. 
A prevalecer essa interpretação, teria o magistrado recorrente apenas 30 dias de férias acumuladas, do 
período aquisitivo de 24/06/2017 a 23/06/2018, não podendo invocar a disciplina das Resoluções CJF n° 
130/2010 e CNJ nº 133/2011, que falam em indenização após o acúmulo de dois períodos de 30 dias. A 
despeito da razoabilidade dessa compreensão, que, como visto, ainda passará por nova redação da 
Resolução CJF 130/2010, para ser oficializada, tenho que não deve ser negado o pedido em causa, que 
tem a seu favor a interpretação antes existente na Presidência, inclusive em precedente do próprio 
magistrado, e porque, já dispondo de três períodos de férias sem gozo, até 24/06/2019, permanece no 
desempenho de função auxiliar à Vice-Presidência deste tribunal”.
6. Reconhecida a implementação dos critérios que permitam o deferimento da indenização, vez que a 
acumulação das férias se deu por força da necessidade do serviço, como expressamente prevê a Resolução 
nº CJF-RES-2017/00450.
7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada:

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
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Brasília-DF, 19 de março de 2020 (data de julgamento).

Desembargador Federal HERCULES FAJOSES

Relator

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, 

em 27/03/2020, às 16:08 (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 9945740 e o código CRC 439CC58E.
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