
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

                O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

             Trata-se de recurso administrativo (8749332) interposto pelo Juiz Federal NEWTON 
PEREIRA RAMOS NETO, em auxílio à Vice-Presidência deste tribunal, conforme Ato Presi 
6692538, em que requer indenização de férias acumuladas relativas a 30 (trinta) dias do 2º 
período do exercício de 2017/2018, não gozadas por necessidade de serviço (8505696).

A decisão (8688636) proferida pelo eminente Desembargador 
Federal Carlos Moreira Alves, Presidente desta Corte, 
indeferiu o pedido de indenização de férias relativas ao 
exercício de 2018, “... esclarecendo que os 30 (trinta) dias 
remanescentes desse período aquisitivo de 2018 (início em 
24.06.2017 e término em 23.06.2018) deverão ser marcados 
e gozados por Sua Excelência até 23.06.2020, para que não 
ocorra acumulação excedente à permitida pela LOMAN e, 
consequentemente, geradora do direito a indenização.”.

2.                     Sustenta o Recorrente, em suas razões (8749332), que “a ASMAG certificou que 
trinta dias de férias alusivos ao período 2017/2018 encontram-se acumulados com sessenta 
dias alusivos ao período aquisitivo 2018/2019, não havendo fundamento jurídico que justifique 
a exigência de acúmulo de mais de sessenta dias.”. Aduz “que o entendimento dessa 
Administração era no sentido da presente manifestação, tanto que o recorrente logrou êxito no 
pedido de conversão em pecúnia anteriormente formulado, conforme informação da ASMAG.”. 
Ao fim, requer “1. a reconsideração do decisum impugnado, com fundamento no art. 56, §1º, da 
Lei 9.784/99; 2. e, em não havendo a reconsideração, o encaminhamento do presente recurso ao 
Conselho de Administração, a fim de lhe dar provimento, assegurando ao Recorrente a 
indenização dos dois períodos de férias alusivos ao ano de XXX.”.

3.                     No Despacho Presi (8754314) o esclarecimento e conclusão resumem-se no 
seguinte, verbis:

“No caso ora em exame, o acúmulo do período de férias 
relativo ao exercício de 2018 não é ainda indenizável 
exatamente porque permitida sua acumulação com o período 
regular de férias referentes ao exercício de 2019, adquirido 
em 24.06.2019. Se a acumulação é permitida, assim válida, 
não pode o período correspondente ser indenizado, Só o será 
quando um novo período se acumular, em 24.06.2020, 
perfazendo dois períodos de acumulação, este último sim 
indevido, porque excedente ao admitido pela disciplina de 
regência e, por isso mesmo, passível de indenização. Esse 
fundamento jurídico, assim o de uma acumulação permitida, 
é o que não apenas justifica, mas impõe, que só haja 
indenização quando dois períodos de férias se encontrem 
acumulados, excedendo o período regular de férias dos 
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magistrados. Com tais considerações complementares, 
mantenho a decisão proferida (8688636) por seus próprios 
fundamentos. Encaminhe-se o presente processo eletrônico à 
DIGES, para eventual instrução e posterior distribuição do 
recurso a um dos integrantes do Conselho de 
Administração.”

4.                     Seguindo orientação da DIGES (8835925), a ASMAG lançou a Informação n. 
8845765, em que reitera posição anterior (8477047), com a seguinte complementação, verbis:

“O período aquisitivo de férias do Juiz Federal NEWTON 
PEREIRA RAMOS NETO tem início no dia 24/06, data da 
seu enquadramento inicial na magistratura, de modo que: - 
O exercício de 2018 iniciou-se em 24/06/2017, foi 
implementado em 23/06/2018, e se acumulou em 24/06/2019; 
- O exercício de 2019 iniciou-se em 24/06/2018 e foi 
implementado em 23/06/2019, não estando acumulado.”

5.                     Por força do Despacho Presi (8754314), determinou-se a distribuição do feito a 
um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os autos.

                              É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

V O T O

                        O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):
                      A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art. 67, §1º, apregoa em favor dos magistrados 
período regular de férias individuais anuais de sessenta dias, e que somente podem acumular-se por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses.
2.                     A Resolução CJF n° 130/2010, art. 16, caput, estabelece que “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.”.
3.                     A Resolução CNJ nº 133/2011, art. 1º, alínea “f”, assegura que são devidas aos 
magistrados indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o acúmulo de 
dois períodos.
4.                     No processo CJF nº  0000551-00.2019.4.90.8000, julgado em 05/08/2019 na Sessão do 
Colegiado do Conselho da Justiça Federal, após o voto-vista do Conselheiro CARLOS MOREIRA 
ALVES, o Conselho, por maioria, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do 
voto da relatora, transcrito abaixo, verbis:

“VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARIA THEREZA  DE 

ASSIS MOURA (CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA 

FEDERAL): O pedido não merece guarida.
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Segundo o magistrado requerente, no dia 12.01.2017, teriam 
sido cumpridos os dois requisitos previstos no art. 6º, § 1º, da 
Resolução CJF n. 130/2010, para a acumulação dos 60 dias 
de férias referentes a 2015/2016. São eles: (I) absoluta 
necessidade do serviço, reconhecida pelo despacho da 
COGER ainda em 2016, tanto assim que não usufruiu as 
férias naquele ano; e (II) acúmulo das férias, reconhecido 
pela ASMAG, acúmulo esse que ocorreu em 12/01/2017.

De forma diversa, sustenta o Tribunal Regional que a 

Corregedoria local reconheceu a necessidade de adiamento 

das férias tão somente até o final de 2016, em decorrência 

das eleições. Todavia, destacou-se que o magistrado deveria 

marcar suas férias pendentes para serem usufruídas ainda 

no primeiro semestre de 2017 (fls. 21).

Depreende-se dos autos que o magistrado requerente possui 
férias vencidas adquiridas no período aquisitivo de 
12.01.2015 - 11.01.2016. Segundo entendimento pacífico do 

Conselho da Justiça Federal à época, as férias só se 

consideram acumuladas para fins de conversão em pecúnia, 

se os dois períodos de trinta dias não tiverem sido 

usufruídos até o término do período aquisitivo subsequente, 

em decorrência de absoluta necessidade do serviço. Esse 

reiterado entendimento foi positivado no art. 16, caput, da 

Resolução CJF n. 130/2010 (redação dada pela Resolução 
CJF N. 450/2017).

A partir do 9.01.2017, não mais havia absoluta necessidade 

de serviço que impedisse a fruição das férias, razão pela 

qual o magistrado deveria tê-las marcado, o que era 

obrigatório, segundo dispõe o art. 3º, § 3º, da multicitada 

resolução. Como não o fez, cabia ao Presidente do Tribunal 

Regional ou ao Corregedor a marcação de ofício dessas 

férias (art. 3º, § 4º), o que também não ocorreu.

Entretanto, essas omissões não geram a incorporação do 
direito subjetivo de converter as férias em pecúnia. Conforme 
dispõe o art. 6º, § 1º, da citada Resolução, 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.

Logo, o direito subjetivo à conversão em pecúnia não se 

perfectibilizou, pois era obrigatória a marcação do início 

das férias para 9.01.2017, ainda dentro do período 

aquisitivo subsequente que findaria em 11.01.2017.

Por fim, no que se refere à alegação do requerente de que a 

necessidade do serviço o impediu de marcar as férias para o 

ano de 2017, deveria ter sido apresentada às autoridades 

competentes para decidir, que são o Presidente e o 

Corregedor do Tribunal Regional, e antes do dia 9.01.2017, 

não cabendo ao Conselho da Justiça Federal, em 

descompasso com o que dispõe o art. 3º, § 4º, da multicitada 

Resolução, decidir, de forma originária e extemporânea, 

sobre a absoluta necessidade do serviço.
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 
controle administrativo.

É o meu voto.” (Grifos nossos)

5.                     Quanto ao pleito do Recorrente, a ASMAG informou (8845765) que ele possui período de 
30 dias de férias acumuladas em 24/06/2019, referentes ao período aquisitivo de 24/06/2017 a 
23/06/2018. Além disso, há 2 períodos de 30 dias de férias de 2018, cujo período aquisitivo se iniciou em 
24/06/2018 e foi completado em 23/06/2019.

6.                     No caso em tela, entendo que assiste razão ao Recorrente pelo seguinte:

a) permanece no desempenho de função auxiliar à Vice-
Presidência deste tribunal (8364753);

b) acumulou o período de 30 dias de férias de 2017, por 
necessidade de serviço (8505696);

c) ocorreu o término do período aquisitivo subsequente de 
2018 em 23/06/2019 (8845765); e

d) em 24/06/2020 aperfeiçoará novo acúmulo de 60 dias de 
férias (8845765), caso não seja possível desfrutá-las.

7.                     Destarte, a impossibilidade de fruição de um benefício constitucionalmente assegurado 
suscita prejuízo ao Recorrente, motivo pelo qual se faz necessário indenizar, tendo em vista a regra 
inscrita no art. 37, §6º da Constituição Federal, em face do princípio geral de direito que veda o 
enriquecimento sem causa do Poder Público, bem como os precedentes da Presidência deste tribunal 
vistos nos Despachos Presi (8003786, 8025548, 7511264).

8.                     Assim sendo, diferente do caso supracitado em que se alcançou “não mais havia absoluta 

necessidade de serviço que impedisse a fruição das férias, razão pela qual o magistrado deveria tê-las 

marcado, ” - quando foi julgado improcedente o pedido de controle administrativo -, para este episódio 
concluo que ao Recorrente cabe indenização das férias acumuladas de 30 (trinta) dias do 2º período do 
exercício de 2017, em conformidade com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o art. 67, §1º, a 
Resolução CNJ nº 133/2011, art. 1º, alínea “f”, e a Resolução CJF n° 130/2010, art. 16, caput, e §4º.
9.                     Pelo exposto, dou provimento ao recurso administrativo.

                        É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 09/12/2019, às 18:47 (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 9385519 e o código CRC D96774E7.
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