
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS MAGISTRADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.  
RESOLUÇÃO CJF N. 130/2010. ENCERRAMENTO DO AUXÍLIO À CORREGEDORIA E 
MARCAÇÃO DE OFÍCIO DO PERÍODO ACUMULADO. NECESSIDADE DO SERVIÇO 
NÃO CONFIGURADA. 

1. Nos termos do inciso II do § 1º do art. 6º da Resolução CJF n. 130/2010, “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, presumindo-se a necessidade de serviço”, entre 
outras situações, quando houver a “convocação de magistrado por tribunal ou conselho para 

atuar em substituição ou auxílio”.

2. A marcação, de ofício, pela Corregedoria de data para gozo do período de férias acumulado 
denota a ausência de necessidade do serviço, requisito imprescindível à concessão do pleito 
indenizatório. Precedente: PA 0013609-58.2016.4.01.8008/MG, Rel. Desembargador Federal 
Marcos Augusto de Sousa, sessão de 06/04/2017.

3. Hipótese em que a necessidade do serviço, condição inexorável ao deferimento da pretensão 
indenizatória, encerrou-se com o término da convocação do magistrado para prestar auxílio à 
Corregedoria da Justiça Federal da 1ª Região em 07/10/2019, mormente em razão da 
subsequente marcação de ofício pelo referido órgão correicional do período de férias objeto 
deste recurso (2018/2 - 30 dias) para fruição de 06.07 a 04.08.2020.

4. Recurso não provido.

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora,  
ficando ressalvado  que os Desembargadores Olindo Menezes e Hércules Fajoses negavam 
provimento em face da prejudicialidade do recurso.

Brasília/DF, 16 de julho de 2020.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 

Federal, em 31/07/2020, às 08:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10748067 e o código CRC 2DD76D5D.

Página 1 de 2SEI/TRF1 - 10748067 - Ementa

23/09/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

0002215-24.2020.4.01.8005 10748067v7

Página 2 de 2SEI/TRF1 - 10748067 - Ementa

23/09/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...


