
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3 . 514/95 - MT 
INTERESSADO: Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira 
ASSUNTO: Indenização de férias não usufruídas 

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA . DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA SIFUENTES 
(RELATORA): Trata-se de processo administrativo contendo recurso 
do Exmo. Juiz Federal da la Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, Alexandre 
Vidigal de Oliveira , contra decisão da Corregedoria Regional da 
Justiça Federal da 1 a Região (fls. 108/110) que indeferiu pedido 
de reconhecimento de imperiosa necessidade de serviço no tocante a 
02 (dois) períodos de férias do exercício de 2013, para fins de 
indenização. 

Conforme despacho da COGER (fls. 66/67), o recorrente 
solicitou o cancelamento das férias relativas ao 1 o período/2013 
(21/10 a 19/11/2013) em decorrência de afastamento para o 
exercício de mandato associativo (Diretor de Relações 
Internacionais da AJUFE até 12/06/2014) e informa que não 
procederá à marcação do 2° período/2013. A COGER salienta que nos 
termos do § 3° do art. 3° da Resolução 130/2010/CJF é obrigatória 
a marcação de 60 (sessenta) dias de férias por ano. Em caso de 
omissão do magistrado, as férias serão marcadas pelo Corregedor 
Regional em atendimento ao art. 3° , § 4° da mencionada norma. 

Em 20/0 6/2 014 (fls. 7 O I lO O) o recorrente solicitou 
indenização dos 02 (dois) períodos de férias de 2013, que não 
teriam sido usufruídos por absoluta necessidade de serviço , e a 
marcação das férias dos 1° e 2° períodos de 2014 para gozo 
contínuo e ininterrupto de 60 (sessenta) dias no período de 21/10 
a 19/12/2014. 

Em 24/06/2014 (fls. 108/110) a Corregedoria Regional 
indeferiu o pleito , não reconheceu que as férias teriam sido 
adiadas por imperiosa necessidade de serviço, mas por interesse 
particular (fls. 66/67). Na mesma decisão determinou que, no prazo 
de 10 (dez) dias , as férias de 2013 fossem marcadas no sistema de 
magistrados , assim como as de 2014, para gozo contínuo e 
ininterrupto ainda neste ano em curso. 

Em 08/08/2014 o Juiz Federal Alexandre Vidigal de 
Oliveira interpôs recurso (fls. 114/120) contra decisão da COGER , 
fls. 108/110 , requerendo o reconhecimento da condição de 
imperiosa/absoluta necessidade de serviço que impediu o gozo de 
férias no período de 07/01 a 05/02/2013, com a correspondente 
indenização , bem como o cancelamento da fruição das férias 
marcadas por exigência da COGER para o período de 21/08 a 
20/09/2014 (vinculadas ao 1° período de 2013) 

Por determinação do Presidente deste Tribunal , os autos 
foram distribuídos a este Conselho de Admin'stração em 14/08/2014 
e recebidos fisicamente em meu gabinete ra minha relatoria nesse 
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mesmo dia . Todavia , encontrava- me em férias , 
atividades normais a partir do dia 18/08/2014 . 

É o relatóri~ 

fls.2/5 

r etornando às 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3514/95 - MT 
INTERESSADO : Juiz Federal Alexandre Vidiga l de Oliveira 
ASSUNTO: Indenização de férias não usufruídas 

VOTO 

fls.3/5 

As normas que regem a concessão de férias a magistrados -
Lei Complementar n. 35 de 14/03/1979 , Resolução CJF n . 130 de 
10/12/2010 e Resolução CNJ n. 133 de 21/06/2011 - foram largamente 
mencionadas nestes autos, dispensando - se de início novas citações 
ou transcrições. 

Desse modo , imperiosa é a necessidade de tratar 
diretamente do recurso (fls . 114/120) contra a decisão da COGER 
(fls. 108/110) que indeferiu o pedido do Juiz Federal Alexandre 
Vidigal de Oliveira (fls. 70/100) , de reconhecimento de imperiosa 
necessidade de serviço para assegurar o direito à indenização de 
férias de 2013 não gozadas . 

À fl. 62 , a Diretora do Foro da Seção Judiciária do 
Distrito Federal , Juíza Federal Gilda Maria Carneiro Sigrnaringa 
Seixas , encaminha à COGER solicitação do Juiz Federal recorrente 
solicitando o cancelamento , por necessidade de serviço , do 1° 
período de férias do exercício de 2013 , marcado para 21/10 a 
19/11/2 013, e informa que não ir ia marcar as férias relacionadas 
ao 2° período de 2013 . 

Em despacho da lavra do Juiz em auxílio à COGER , Marcelo 
Albernaz (fls . 66/67) , a Corregedoria Regional concordou com o 
pedido de adiamento e não de cancelamento , registrando a 
justificativa do pedido (afastamento da jurisdição para exercer 
mandato associativo na AJUFE) corno de interesse particular e não 
de interesse da Administração (necessidade de servi ço) , sob a 

.. alegação de que a participação de a tividade associat iva não é fato 
impeditivo para fruição das férias , justificando a nega ti v a em 
jurisprudência constante do processo administrativo n. 
6.681/2004/SJMG. No mesmo documento determina que o magistrado 
proceda à remarcação dos 02 (dois) períodos de férias de 20 1 3 
diretamente no Sistema de Magi strados. 

Depois das colocações anteriores , entende-se que a 
questão a ser tratada no recurso (fls . 114/120) refere-se 
basicamente à interpretação das expressões "NECESSIDADE DE 
SERVIÇO" e/ou "ABSOLUTA OU IMPERIOSA NECESSIDADE DE SERVIÇO". 

No Direito Administrativo a expressão "necessidade de 
serviço" , salvo melhor juízo, equivale/corresponde a o princípio do 
interesse público ou da supremacia do interesse público ou da 
final idade pública. Segundo renomados administra ti vistas com Hely 
Lopes Meirelles , Maria Syl v ia Zanella Di Pietro e Celso Antônio 
Bandeira de Mello, a Administração Pública deve vincular e 
direcionar seus atos de modo a garantir que interesses privados 
não prevaleçam nem s1/Lcu aos interesses e necessidades da 
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sociedade como um todo . Esse princípio está no 
momento da elaboração da lei como no da sua execução em concreto 
pela Administração Pública . Esse princípio exige a presença de 
outro , o da legalidade. 

Desse modo , a justificativa apresentada pelo recorrente 
quando solicitou o cancelamento das férias de 2013 marcadas para o 
período de 21/10 a 19/11/2013 foi a seguinte : 

Como Presidente e Membro da Turma Recursal terei 
que permanecer trabalhando em janeiro para dar 
vazão ao grande número de processos pendentes na 
Presidência e na Rela toria , além de formar quorum 
para sessão em face das férias da Juíza Relatora 2 . 

A Diretoria do Foro analisou o pedido e o enviou à COGER 
para autorização , que interpretou a solicitação/decisão de 
permanecer trabalhando como de interesse particular e não como 
necessária ou de interesse da Administração. Nessa decisão há uma 
parcela substancial de discricionariedade , pois no momento em que 
foi deferido o adiamento referente ao 1° período/2013 a COGER 
concordou ou vinculou que havia necessidade para a medida . 

Nesse novo momento , que não nos parece diferente do 
primeiro adiamento , após longo período de afastamento oficial das 
atividades da Turma Recursal , justifica- se ainda mais a presença 
do magistrado na la Turma Recursal do JEF/DF , haja vista que 
estará em gozo do 2° período de férias de 2013 (21/10 a 
19/11/2014) e , em seguida, afastado para gozo das férias 
referentes ao exercício de 2014 . 

A continuidade na prestação jurisdicional exige dos 
magistrados de um mesmo órgão julgador a preocupação com esse 
rodízio nos seus afastamentos legais . Registre - se que os colegas 
da la Turma Recursal do JEF/DF também estarão afastados para gozo 
de suas férias regulamentares intercaladas com as do recorrente da 
seguinte maneira (certidão de fl . 103) : Juíza Federal Lília 
Botelho Neiva Brito , de 30/06 a 29/07/2014 , e Rui Costa Gonçalves , 
de 20/11 a 19/12/2014 , (logo após o retorno do Juiz Federal 
Alexandre Vidigal) . 

Há no recurso do magistrado (fls . 114/120) informações 
estatísticas (julgamento de milhares de processos no período das 
férias adiadas) relevantes , que somadas ao crescente e conhecido 
volume de trabalho da la instância , bem como afastamento de outros 
colegas, que justificam e caracterizam a impossibilidade , neste 
momento, do gozo do 1 o período das férias de 2013 , culminando, 
portanto, como necessário cancelamento da fruição e correspondente 
indenização do período trabalhado. 

Nesse sentido, DOU PROVIMENTO ao recurso do Juiz Federal 
Alexandre Vidigal de Oliveira , da 1 a Turma Recursal do JEF /DF , 
para reconhecer que o adiamento das férias do 1° período de 2013 , 
marcadas para 07/01 a 05/02/2013 , não foram gozadas por 
imperiosa/absoluta necessidade de serviço , bem como concordo com o 
cancelamento da fruição marcadas pela COGER para 21/08 a 
20/09/2014, com a pendente indenização do período 
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trabalhado . O reconhecimento do direi to à indenização deverá ser 
pago de acordo com as regras cabíveis à espécie. 

É o vot:;;;;: 
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