
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. GREVE. CRITÉRIO DE COMPENSAÇÃO DOS DIAS 
NÃO TRABALHADOS. RESOLUÇÃO CJF N. 188/2012. ATO DISCRICIONÁRIO DO 
TRIBUNAL E DAS RESPECTIVAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA 
E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO 
NÃO PROVIDO.  

1. Nos termos da Resolução CJF - n. 188 de 10/02/2012, que “[d]ispõe sobre os procedimentos 

administrativos a serem adotados em caso de paralisação do serviço por motivo de greve, no 

âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus”, a Administração pode 
autorizar a compensação dos dias não trabalhados, mediante “plano por ela definido para a 

execução do serviço não prestado”, de notória natureza discricionária, sob pena de descontos 
dos dias parados – art. 2º, § 1º (CNJ - PCA n. 0003136-39.2017.2.00.0000, Recorrente: 
SINTRAJUFE, Recorrido: CJF e TRF1).

2. Hipótese em que, com base em um juízo de conveniência e oportunidade, o Diretor do Foro 
da SJ/MG indeferiu o pedido de compensação por metas de produtividade, por considerar 
complexa sua execução e fiscalização dada a diversidade das atividades exercidas em cada uma 
das unidades, bem como indeferiu o pedido subsidiário, de compensação hora a hora em dias 
não úteis, com adicional de 50% aos sábados, por não vislumbrar o atendimento do interesse 
público, facultando aos servidores a compensação hora a hora em dias úteis, por entender mais 
consentâneo aos princípios da supremacia do interesse público e eficiência.

3. Considerando-se tratar de ato eminentemente discricionário, no qual não se constata nenhuma 
ilegalidade, não se revela viável que esta Corte reexamine o mérito da providência adotada na 
Decisão DIREF/MG n. 8514352 e 8521453.

4. Recurso administrativo não provido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Brasília/DF, 19 de março de 2020.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 
Federal, em 21/04/2020, às 10:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 10134295 e o código CRC 2CE5101E.
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