
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI - 11884194

Por meio do  Requerimento SJMT-4ªVARA 10291466, de 23/05/2020, o eminente Juiz
Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA postulou,  em síntese  a  conversão  em pecúnia  de  férias
vencidas e não gozadas, por consequência do exercício da Diretoria do Foro da Seção Judiciária do
Mato Grosso:

1º período de 2018: 30 dias;

2º período de 2018: 30 dias;

1º período de 2019: 30 dias;

2º período de 2019: 30 dias;

Instada  a  se  manifestar  acerca  do  requerido  pelo  eminente  Juiz Federal  PEDRO
FRANCISCO DA SILVA, a Assessoria de Assuntos da Magistratura anotou, em resumo, que:

" No curso do período indicado, o requerente exerceu as seguintes funções:

- Diretor do Foro da Seção Judiciária do Mato Grosso, conforme Portaria Presi 5961137, de 4 de maio de
2018,   para  o  biênio  01/06/2018  a  31/05/2020,  cuja  necessidade  do  serviço  é  presumida,  conforme
redação do artigo 6º, § 1º, I, da Resolução CJF n.º 130/2010". (Informação TRF1-ASMAG 10538808).

Em conclusão, informou a ASMAG 10538808, em síntese, que:

O período aquisitivo do Juiz Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA tem início no dia 21/05, data da sua
investidura no serviço público federal, de modo que:

-  O exercício  2017/2018  iniciou-se  em 21/05/2017,  foi  implementado  em 20/05/2018  e  se  acumulou
em 21/05/2019;

-  O exercício  2018/2019  iniciou-se  em 21/05/2018,  foi  implementado  em 20/05/2019  e  se  acumulou
em 21/05/2020;

-  O exercício 2019/2020 iniciou-se em 21/05/2019, foi  implementado em 20/05/2020 e está disponível
para fruição;

- O exercício 2020/2021 iniciou-se em 21/05/2020 e está em curso.

Por  meio  do  Despacho  Presi  8679985,  o  pedido  formulado  no
0003189-83.2019.4.01.8009  foi indeferido  nos seguintes  termos: "....   indefiro  o  pedido  do  MMº.
Juiz Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA de indenização de férias relativas ao exercício de 2018,
esclarecendo  que  esses  60  (sessenta)  dias  referentes  ao  período  aquisitivo  de  2018  (início  em
21.05.2017  e  término  em 20.05.2018)  deverão  ser  marcados  e  gozados  por  Sua  Excelência  até
20.05.2020,  para  que  não  ocorra  acumulação  excedente  à  permitida  pela  LOMAN  e,
consequentemente, geradora do direito a indenização."

Interposto Recurso SJMT-ASJUR 8744839 pelo eminente magistrado, a questão ainda
não foi deliberada pelo Conselho de Administração.

Neste processo, a Asmag (10538808) noticia que:

O Juiz Federal  PEDRO FRANCISCO DA SILVA, lotado na 4ª Vara Cível da Seção Judiciária de Mato
Grosso,  por  meio  dos  Requerimentos  10291466  e  10291470  (10538706),  este  último  trasladado  do
PAe 0002456-83.2020.4.01.8009,  requer  indenização por  férias  não gozadas  de  60 (sessenta)  dias  do
exercício de 2018 e 60 (sessenta) dias do exercício de 2019, aduzindo que não as usufruiu por necessidade
do serviço, na forma do artigo 6º, § 1º, I, da Resolução CJF n. 130/2010. 

As  férias  relativas  ao  exercício  de  2018  já  foram  objeto  de  apreciação  no
PAe  0003189-83.2019.4.01.8009,  tendo  a  indenização  sido  indeferida  por  meio  do  Despacho
Presi  8679985,  havendo  Recurso  SJMT-ASJUR  8744839  pendente  de  julgamento  pelo  Conselho  de
Administração,  estando  o  processo  sob  a  relatoria  do  Desembargador  Federal  CARLOS  MOREIRA
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ALVES.

Antes do julgamento do recurso pelo Conselho de Administração, sobreveio acumulação excedente das
férias do exercício de 2018, como se verá adiante, razão pela qual, na forma do art. 16, da Resolução CJF
130/2010,  as  férias  se  tornaram passíveis  de  indenização  caso  também preenchido  o  requisito  da
necessidade do serviço.

 

A Asmag 10538808 informa que a indenização foi indeferida por meio do Despacho
Presi  8679985,  havendo  Recurso  SJMT-ASJUR 8744839  e  ressaltou  que,  antes  do  julgamento  do
recurso  pelo Conselho de  Administração,  sobreveio  acumulação  excedente  das  férias do  exercício
de 2018. Conclui que: "... de acordo com o entendimento oriundo do Conselho da Justiça Federal e
adotado  pela  Presidência  no  Despachos  Presi  8615915  e  8754315   oriundos
do PAe 0011516-44.2019.4.01.8000, o Juiz Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA completou, no
dia  20  de  maio  de  2020,  férias  regulares  de  60  (sessenta)  dias,  relativas  ao  exercício  de
2019/2020 (início em 21/05/2019 e término em 20/05/2020), dispõe de 60 (sessenta) dias de férias
em acumulação permitida relativo ao exercício de 2018/2019 (início em 21/05/2018 e término em
20/05/2019) e  de remanescentes 60 (sessenta) dias de férias que estão em acumulação excedente,
referentes ao exercício de 2017/2018 (início em 21/05/2017 e término em 20/05/2018).

E  finaliza  a  Informação 10538808 sugerindo  que,  caso  seja  deferido o  pedido  de
indenização do exercício de 2018, que a área de pagamento da Seção Judiciária de Mato Groso se já foi
efetuado o pagamento dos dias reservados para fins de abono pecuniário relativos aos 2018/1 e 2018/2
para que não ocorra pagamento em duplicidade.

A Corregedoria Regional, por meio da Manifestação TRF1-Corregedoria 11789317 se
manifestou nos seguintes termos:

" (...)

De início, assume relevo a situação narrada pelo magistrado (FATO NOVO), no sentido de que o móvel do
indeferimento da Presidência,  objeto do SEI 0003189-83.2019.4.01.8009 (pedido similar) – atualmente
com Recurso  pendente  junto  ao  Conselho  de  Administração  -,  fora  o  não  adimplemento  do  requisito
temporal, na esteira do precedente SEI 0011516-44.2019.4.01.8000, impedimento não mais presente no
caso em concreto, tanto que a ASMAG, nestes autos, entendeu passíveis de indenização os respectivos
períodos de 2018.

Assim, satisfeito o requisito temporal, urge indagar se a necessidade de serviço encontra-se configurada na
espécie. De fato, a resposta só pode ser a positiva. É que o requerente completou o requisito temporal
ainda durante o exercício da função de Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujo mandato
fora  encerrado  apenas  em 31/05/2020,  momento  posterior a  21/05/2020  (data  em que  satisfez  o
requisito  temporal).  Ora,  se  assim  o  foi,  e  considerando  que  o  cargo  de  DIREF/MT  exala
incontroversamente necessidade de serviço presumida, nos termos da Resolução CJF 130/2010, art. 6º,
§1º, I, outra alternativa não se me exsurge senão opinar pela indenização dos dois períodos de  2018 do
magistrado em destaque.

Por fim, quanto aos períodos de 2019, ante a momentânea indefinição do Conselho de Administração -
momento em que o requisito temporal restará satisfeito -, esta COGER, de modo a não causar prejuízos a
quem que  seja,  deixa  para  se  manifestar  oportunamente (após  a  definição da  indenização de  2018 ou
consolidação da posição do órgão recursal sobre a temática, o que sobrevier primeiro)".

Passo, então, à análise do postulado.

 

II

A  questão  das  férias  de  Magistrados  Federais  não  encontra  solução  de  fácil
entendimento quanto se trata de indenização por necessidade do serviço, tendo havido, ao longo do
tempo, interpretações não uniformes sobre a aplicação das regras legais e regulamentares aos casos
concretos.

Essas interpretações díspares ocorreram no âmbito do Conselho de Justiça Federal
(CJF) e também deste Tribunal.

As regras aplicáveis ao caso são, com a licença de ótica diversa, o art. 66, caput e 67,
§ 1º, da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) e a Resolução nº 130/2010 do CJF, que, concessa
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venia, assim estabelecem:

       "Art. 66 - Os magistrados terão direito a férias anuais, por sessenta dias, coletivas ou individuais.

............................................................................................................................................

        Art. 67 - Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença nos Tribunais,
gozarão de trinta dias consecutivos de férias individuais, por semestre:"

.............................................................................................................................................

        "§ 1º - 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".

Já a Resolução nº 130/2010 do CJF prescreve, no que interessa, que:

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

§ 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:
(Redação alterada pela Resolução n. 450, de 19 de junho de 2017)

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, por prazo
indeterminado ou período  mínimo de seis meses, contado a partir da data prevista para o início das
férias a serem interrompidas;

III  -designação de magistrado para acumular mais de três acervos processuais, assim definidos pelo
art. 2º, inciso II, da Lei n. 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por prazo indeterminado ou período mínimo
de seis meses, contado a partir da data prevista para o início das férias a serem interrompida"

............................................................................................................................................

"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.(Redação alterada pela Resolução n. 450, de 19 de junho de 2017)"

............................................................................................................................................

"§ 4º Por férias acumuladas entendem-se aquelas que excederem aos sessenta dias do período aquisitivo
em curso.(Incluído pela Resolução n. 176, de 21 de dezembro de 2011)".

O CJF aplicava aos pedidos de indenização de férias de Magistrados Federais a regra
literal estabelecida no acima transcrito § 4º do citado art. 16.

A eminente Ministra LAURITA VAZ, então Presidente do CJF, determinou, por meio
do  Ofício  n.  CJF-OFI-2017/01789,  que  não  liberaria  aos  Tribunais  Regionais  Federais  limites
financeiros para o pagamento, aos magistrados, de férias não gozadas que tivessem acumulado mais de
60 dias.

Na assentada de julgamento de 25.01.2019, o egrégio Conselho da Justiça Federal,
acolhendo questão de ordem suscitada pelo digníssimo Conselheiro Presidente, à época, Ministro JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  no  Pedido  de  Providências  n.  0002268-69.2019.4.90.8000  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).
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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 gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o acúmulo de dois períodos” (g.n.)".

Essa decisão alterou o entendimento anterior do CJF, que autorizava a indenização de
férias acumuladas nos termos do anteriormente transcrito § 4º do citado art. 16, da Resolução n. 130 do
CJF, ou seja, de que bastava haver 60 dias acumulados, além do período aquisitivo em curso.

No âmbito deste Tribunal Regional Federal da  1ª Região (TRF1),  nada obstante a
nova decisão do CJF, o Conselho de Administração continuou adotando o entendimento anterior do
CJF, que aplicava o acima referido § 4º do art. 16, da Resolução n. 130 do CJF, no seu sentido literal,
como a decisão adotada no julgado do PAe SEI n. 0013856-58.2019.4.01.8000, em que prevaleceu o
voto do digníssimo Relator, o eminente Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAM.

Mais recentemente, na sessão de  16.07.2020, ao decidir o pedido veiculado no PAe
SEI 00011516-44.2019.4.018000,  o Conselho de Administração, ainda que pelo voto de qualidade do
seu  Presidente,  portanto,  em julgamento  bastante  dividido,  adotou   interpretação  que,  segundo  a
decisão  recorrida  do  então  Presidente,  o  eminente  Desembargador  Federal  CARLOS EDUARDO
MOREIRA ALVES, se alinhava à nova posição do CJF, que impunha, por consequência, a exigência de
que as férias somente seriam indenizadas se a acumulação, por necessidade do serviço, excedesse aos
60 dias de acumulação permitida pela LOMAN.

Portanto, na linha desse entendimento, para que as férias sejam indenizáveis devem
ter uma quantidade de  acumulação que exceda aos 60 dias,  além do período aquisitivo de  60 dias
anuais em curso. É necessário, assim, que o(a) magistrado(a) tenha mais de 60 dias acumulados, assim
entendido  as  férias  que  passaram pelo  período  de  aquisição  e  período  de  fruição,  ainda  que  seja
autorizado o gozo de férias durante ambos os períodos (aquisitivo e fruição), faculdade legal que não
influencia no direito indenizatório em questão, além do período aquisitivo em curso.

Por outro lado, a indenização por férias não gozadas, reconhecida como devida aos
magistrados  pela  Resolução  130/2010,  do  egrégio  Conselho  da  Justiça  Federal,  não  é  restrita  às
carreiras da Magistratura e do Ministério Público, devendo ser ressaltado, no caso, que a indenização
das  férias  somente  se  apresenta  cabível  quando  a  impossibilidade  de  usufruí-las  é  decorrente  de
necessidade  do  serviço,  de  forma  a  caracterizar  a  responsabilidade  da  Administração  e,  por
consequência, de ser imputado a ela o dever de indenizar. Noutros termos: não basta o fato objetivo da
acumulação, mas ele deve ser qualificado pela necessidade do serviço.

Faz-se  necessário  mencionar,  no  caso,  que,  por  ocasião  do  julgamento  do
Processo  0000551-00.2019.4.90.8000,  em sessão  realizada  na  data  de  05/08/2019,  no  âmbito  do
Conselho da Justiça Federal, prevaleceu nesse órgão colegiado o posicionamento da eminente Relatora,
a Ministra e Conselheira MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, digníssima Corregedora da Justiça
Federal à época cujas razões majoritárias ficaram, concessa venia, sintetizadas na seguinte ementa:

"PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PEDIDO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM
PECÚNIA. ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE SERVIÇO NÃO
CONFIGURADA PARA TODO O PERÍODO AQUISITIVO. DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR PARA
QUE AS FÉRIAS FOSSEM MARCADAS AINDA PARA FRUIÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017.

I  -  O  magistrado  requerente  possui  férias  vencidas  adquiridas  no  período  aquisitivo
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  de  serviço.  Esse  reiterado  entendimento  foi  positivado  no  art.  16,  caput,  da
Resolução CJF n. 130/2010 (redação dada pela Resolução CJF n. 450/2017).

II -A pattir do 09.01.2017, não mais havia absoluta necessidade de serviço que impedisse a fruição das
férias, razão pela qual o requerente deveria tê-las marcado, o que era obrigatório, segundo dispõe o art.
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3º, § 3º, da multicitada resolução. Como não o fez, caberia ao Presidente do Tribunal Regional ou ao
Corregedor a marcação de ofício dessas férias (art. 3º, § 4º), o que também não ocorreu.

III - 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. 

IV - 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.

V - As alegações supervenientes relacionadas à absoluta necessidade do serviço que teriam impedido a
fruição das férias no ano de 2017, deveriam ter sido apresentadas 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.

VI - Pedido de controle administrativo julgado improcedente" (o destaque em negrito não consta no texto
transcrito).

Portanto, com a devida licença de ótica distinta, na linha do entendimento majoritário
do egrégio Conselho da  Justiça Federal,  para  que  nasça o direito subjetivo à  indenização de  férias
acumuladas, não basta o fato objetivo da acumulação, sendo necessária a demonstração de que a não
fruição  das  férias  acumuladas,  quando  era  obrigatória  marcação  e  gozo,  decorreu  de  absoluta
necessidade de serviço.

Dessa forma, para o direito à indenização de férias acumuladas é preciso que estejam
presentes ambos os requisitos: a) acumulação de mais de 60 dias de férias, além do período aquisitivo
em curso; e b) não fruição por necessidade do serviço.

Cabe, então, analisar se o caso em questão atende a esses requisitos cumulativos.

A Informação TRF1-ASMAG 10538808 deixa ver que o período aquisitivo das férias
do eminente Juiz Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA completou, no dia 20 de maio de 2020,
férias regulares de  60 (sessenta) dias,  relativas ao exercício de  2019/2020 (início em 21/05/2019 e
término em 20/05/2020), dispõe de 60 (sessenta) dias de férias em acumulação permitida relativo ao
exercício  de  2018/2019  (início  em 21/05/2018  e  término  em 20/05/2019)  e  de  remanescentes  60
(sessenta) dias de férias que estão em acumulação excedente, referentes ao exercício de 2017/2018
(início em 21/05/2017 e término em 20/05/2018).

Para melhor elucidar a situação fática veja-se o quadro seguinte:

 

Ano
21/05/2017 a
20/05/2018

21/05/2018 a
20/05/2019

21/05/2019 a
20/05/2020

21/05/2020 a
20/05/2021

21/05/2017 a
20/05/2018

30 + 30 (PA)
30 + 30 (PF)

0 (FU)
60 (FA) 60 (FI)

21/05/2018 a
20/05/2019

---- 30 + 30 (PA)
30 + 30 (PF)

0 (FU)
60 (FA)

21/05/2019 a
20/05/2020

---- ---- 30 + 30 (PA) 30 + 30 (PF)

21/05/2020 a
20/05/2021

---- ---- ---- 30+ 30 (PA)

Soma de
férias

(PA)*

60 (PA)
60 (PF)**
0 (FU)***

 0 (FA)****
  0 (FI)*****

60 (PA)
60 (PF)
0 (FU)
60 (FA)
0 (FI)

60 (PA)
60 (PF)
0 (FU)

120 (FA)
60 (FI)

* PA = Período Aquisitivo
** PF = Período de Fruição
*** FU = Férias Usufruídas
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**** FA = Férias Acumuladas
***** FI = Férias Indenizáveis (excedentes de 60 dias acumuladas, além dos 60 dias do período
aquisitivo em curso)

 

Fica demonstrado, assim, que, aliado à decisão do Conselho de Administração, e, com
a licença de posicionamento outro, a  quantidade de  férias indenizáveis pelo eminente  Juiz Federal
PEDRO  FRANCISCO  DA  SILVA,  conforme  o  entendimento  adotado,  é  de  60  (sessenta)  dias,
referente ao exercício 2018.

Passo agora à análise do segundo requisito ("b"), qual seja, de que não foi possível
usufruir as férias em razão da necessidade do serviço.

A Resolução nº 130 do CJF permite a acumulação de férias em casos de necessidade
do serviço, presumindo-a nalgumas hipóteses. Confira-se:

"§ 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:
(Redação alterada pela Resolução n. 450, de 19 de junho de 2017)

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,  por
prazo indeterminado ou período  mínimo de seis meses, contado a partir da data prevista para o início
das férias a serem interrompidas;

III  -designação de magistrado para acumular mais de três acervos processuais, assim definidos pelo
art. 2º, inciso II, da Lei n. 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por prazo indeterminado ou período mínimo
de seis meses, contado a partir da data prevista para o início das férias a serem interrompidas".

É que, como se denota das Informações Asmag 10538808, as férias do exercício de
2018  foram  marcadas  e  não  foram  usufruídas  ao  fundamento  de  serem  objeto  de  recurso  no
0003189-83.2019.4.01.8009, ficando um período de 60 (sessenta) dias, que já está acumulado. 

Da mesma forma, no que está expresso na Informação Asmag 10538808, as férias do
exercício 2019 também foram marcadas e foram posteriormente adiadas ao fundamento de que seriam
objeto de indenização no 0003189-83.2019.4.01.8009, ficando um saldo de 60 (sessenta) dias livres
para marcação, que está em acumulação permitida pela LOMAN desde 21/05/2020.

Dessa forma, o acúmulo das férias do exercício de 2018 está devidamente justificado,
uma vez que foram marcadas e adiadas em razão, data venia,  da necessidade do serviço, o que se
alinha ao entendimento do órgão colegiado do CJF, que tem a atribuição constitucional de exercer a
supervisão administrativa dos atos da  Justiça Federal,  de  que  não houve omissão do eminente  Juiz
Federal  requerente,  nem  da  administração  do  Tribunal,  fazendo  nascer  o  direito  à  indenização
pretendida.

Em  relação  às  férias  do  exercício  de  2019,  adoto  o  entendimento  do  CJF  no
julgamento do Pedido de Providências n. 0002268-69.2019.4.90.8000, cuja consequência é de que as
referidas  férias se  encontram em situação  de  acumulação  permitida  ,  além de  não  se  caracterizar
situação de necessidade do serviço para justificar a não fruição delas a partir de 01/06/2020, de acordo
com o que foi decidido pelo egrégio CJF, no julgamento do Processo 0000551-00.2019.4.90.8000. 

Em tais condições,  firmado nos precedentes do colegiado do Conselho da  Justiça
Federal e do Conselho de Administração deste Tribunal citados, aliado ao fato posterior informado pela
ASMAG (10810211), defiro parcialmente o pedido do Juiz Federal PEDRO FRANCISCO DA SILVA
para  autorizar a  indenização de  60 (sessenta)  dias de  férias não gozadas,  relativas ao exercício de
2018 (início em 21.05.2017 e término em 17.07.2018).

Dê-se ciência ao eminente Juiz Federal interessado.

À ASMAG, para as providências cabíveis, inclusive publicação.
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I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Desembargador Federal

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Presidente do TRF -
1ª Região, em 21/01/2021, às 17:31 (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 11884194 e o código CRC 7411B44E.
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