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DECISÃO

Trata-se de Reclamação para Garantia das Decisões –

RGD proposta  pela  Associação dos Juízes Federais  do Brasil  –

Ajufe e outros, em que se aponta descumprimento da determinação

contida  no  artigo  2º  da  Resolução  293/2019  deste  Conselho

Nacional  de  Justiça  pelo  Conselho  da  Justiça  Federal.  Citada

norma  previu  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  que  o  direito

reconhecido  no  artigo  1º,  §3º,  da  mesma  Resolução  fosse

regulamentado, o que não teria ocorrido ainda.  

Na inicial (id 3840115), datada de 18 de dezembro de

2019,   os  reclamantes  afirmaram  que  o  Conselho  da  Justiça

Federal  –  CJF  vinha   reiteradamente  descumprindo  o  prazo  de
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trinta dias fixado para a regulamentação da matéria, na medida em

que a Resolução 293/2019 fora editada em 30 de agosto do mesmo

ano, sem que até a data da inicial  o c. CJF tivesse editado seu

normativo regulamentar.

Requereram,  em caráter  liminar,  fosse  determinado  o

imediato  cumprimento,  pelo  i.  Presidente  do  CJF,  da  Resolução

CNJ  293/2019,  ou,  subsidiariamente,  “aos  Tribunais  Regionais

Federais que façam a reserva do período a ser convertido (1/3 das

férias  do  primeiro  semestre  de  2020)  no  aguardo  da

regulamentação do CJF, para aqueles que se manifestaram e para

os  que  não  tiveram  oportunidade”.  Juntaram  documentos  para

comprovar  a  alegada  mora  e  o  perigo  de  dano  irreversível  (ids

constantes no id-principal 3840115). 

Foi  proferida  decisão  liminar,  provendo  o  pedido

subsidiário,   com a  intimação  dos  Tribunais  Regionais  Federais

para  cumprimento  e  abertura  de  prazo  ao  Conselho  da  Justiça

Federal para informações (id 3841714). 

Sobrevieram  manifestações  de  todos  os  TRF’s  e  do

CJF. 

O Tribunal Regional da 5º Região – TRF5  afirmou ter

cumprido a determinação de reserva de dez dias (aos magistrados

que assim indicaram e aos que não tiveram oportunidade de se

manifestar),  a despeito da ausência de regulamentação pelo CJF,

e que aguarda a edição de tal ato normativo para poder realizar o

pagamento correlato à conversão de férias (id. 3843874). 
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Os  Tribunais Regionais da 3ª , 1ª e 4ª Regiões,  em

síntese, informaram ter procedido nos termos da liminar deferida,

viabilizando  a  reserva  de  dez  dias  no  intervalo  indicado  pelos

magistrados  nas  respectivas  escalas  de  férias  até  ulterior

deliberação (ids 3844040 – 3844042,  id 3883578, id 3885090, id

3890219). 

O  Tribunal  Regional  da  2º  Região  informou  ter

cumprido a reserva determinada, mas ressalvou que: 

(i) as  despesas  referentes  à  implementação  do

pagamento  do  abono  pecuniário  das  férias  dos

magistrados  não  foram  previstas  na  proposta

orçamentária  de 2020 da  Justiça  Federal,  tendo

em vista a data de publicação da Resolução CNJ

293/2019 (DJe/CNJ 179/2019,  de 30/08/2019,  p.

5); 

(ii) por  se  tratar  de  despesa  obrigatória  de  caráter

continuado,  com  impacto  em  toda  a  Justiça

Federal,  faz-se  necessário  que  a  Secretaria  de

Planejamento, Orçamento e Finanças do e. CJF,

na  qualidade  de  órgão  central  do  sistema

orçamentário, atue na implementação da despesa

em  âmbito  nacional,  adequando  o  orçamento

previsto para 2020 à nova realidade, como forma

de  cumprir  as  exigências  previstas  na  Lei  de

Responsabilidade Fiscal;

(iii) para a efetiva implementação do abono pecuniário

em  debate,  aguarda a  regulamentação

determinada na Res. 293/2019 CNJ pelo Conselho
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da  Justiça  Federal,  bem  como  a  liberação  da

verba nos termos do item anterior (ids. 3844781 e

3892112).

O Conselho da Justiça Federal, por seu turno, articulou,

em síntese, que, após a edição da Resolução CNJ 293/2019, foi

aberto  o  Processo  SEI  0006485-18.2019.4.90.8000,  para  tratar

especificamente  da  normatização  da  conversão  de  férias  em

pecúnia.  No entanto,  sua aprovação não foi  possível  em  três

sessões consecutivas (ocorridas nos dias 11/11/2019, 16/12/2019

e 10/2/2020) por se ter constatado óbice, traduzido na ausência

de  previsão  na  proposta  orçamentária  de  2020  da  Justiça

Federal. Defendeu,  assim,  não  estar  em  mora  quanto  à

regulamentação,  por  haver  procedimento  próprio  em  tramitação

para ser aprovado pelo Colegiado do órgão (id 3881876).

Em fevereiro deste ano, a Ajufe peticionou  aduzindo,

em suma que: (i) a mora do CJF persistia; (ii) somente os juízes

federais ainda estão sem o efetivo cumprimento da Resolução CNJ

293/2019;  (iii)  a  atual  situação  da  remuneração  da  magistratura

federal  evidencia  defasagem  em  relação  à  da  estadual  e  ao

ministério público; e, por fim, (iv) mostra-se equivocado o raciocínio

de  que  o  direito  ao  abono  pecuniário  de  férias  previsto  na

Resolução  CNJ  293/2019  esteja  condicionado  à  existência

orçamentária,  por se tratar de direito constituído com a resolução,

cujo reconhecimento independe, portanto, de orçamento, o qual é

apenas essencial  para o pagamento. 

Ao  final,  formulou  os  seguintes  pedidos:  “a) conste

expressamente na decisão liminar que a faculdade do § 3º do art.
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1º da Resolução 293/2019 não está restrita às férias relativas ao

ano de 2020, mas também a quaisquer outras anteriores ainda não

gozadas;  b) determine que o Presidente do CJF dê cumprimento

imediato  ao  art.  1º  da  Resolução  CNJ  293/2019,  sob  pena  de

responsabilização administrativa; c) para os fins do art. 2º, naquilo

que não estiver contemplado na Resolução CJF 130/2010, adote os

termos da Portaria 591/2005 da Procuradoria-Geral da República,

até que o CJF finalmente regulamente aquilo que for necessário ( id

3885669).

Em  10  de  agosto  de  2020,  a  reclamante  voltou  a

peticionar  noticiando  fato  novo  consubstanciado  em

disponibilidade orçamentária – decorrente, em apertada síntese,

de  decisão  do  TCU  no  processo  TC  040.306/2019-4  e  da  não

utilização integral de despesas previstas no orçamento de 2020 em

virtude da pandemia pelo COVID 19. 

A comprovação deste fato novo estaria estampada

em estudo  técnico que,  dentre  outras  considerações,  procurou

demonstrar a viabilidade do pagamento do abono pecuniário de

férias no âmbito da Justiça Federal,  sob as premissas, também

ora resumidas,  de que a Resolução 293/2019, no que tange ao

direito de conversão dos magistrados é autoaplicável; e de que

o  direito  é  potestativo, unicamente  condicionado  à

manifestação de interesse e transcurso de período aquisitivo

(id 4079743). 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do

Trabalho – ANAMATRA formulou pedido de ingresso como terceira

interessada  (id  481130). Argumentou,  em  síntese,  possuir
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legitimidade para integrar o feito e defendeu a autoaplicabilidade do

§ 3º, do art. 1º da Resolução CNJ 293/2019. Ainda, afirmou que,

por se tratar de direito potestativo dos magistrados, não poderia a

Resolução  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  nº

253/2019 ter condicionado seu exercício - como o fez em seu artigo

17,  §  2º  -,  à  existência  de  disponibilidade  orçamentária,

considerando  a  independência  entre  obrigação  e  adimplemento.

Comprovou a negativa do CSJT (mesmo tendo regulamentado a

matéria por meio de Resolução) em efetuar o pagamento do abono,

sob a justificativa de insuficiência orçamentária. 

Por  fim,  considerando  fato  novo  relevante   -

incremento orçamentário para a Justiça do Trabalho no ano de

2020,  em  cerca  de  R$  209.000.000,00  (duzentos  milhões  de

reais) -  também em razão de decisão proferida pelo TCU no autos

da TC 040.306/2019-4 -, que sobejaria em muito a despesa com

o  pagamento  do  abono  pretendido (ainda  que  todos  os

magistrados trabalhistas optassem pela conversão, o que não se

verifica em concreto) - pugnou pela extensão da decisão liminar

proferida  nos  autos  deste  procedimento (id  3841714)  aos

magistrados da Justiça do Trabalho; bem como, reconhecido o

direito, seja determinado o pagamento do abono pecuniário pelos

TRT’s,  em  relação  aos  períodos  já  disponíveis,  nos  termos

preconizados  pela  Resolução  CNJ  n.  293/2019.  Também juntou

documentos comprovando o indeferimento dos pedidos pelo CSJT

(todos no id principal 4081130).

 Autos relatados. DECIDO.
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Preliminarmente,  defiro  o  ingresso  da  Associação

dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA no feito.  Trata-se

de  entidade  de  classe  que  congrega  nacionalmente  os  juízes

trabalhistas,  alcançados,  inequivocamente  pelas  regras  que

buscam ver aplicadas. 

Os pedidos são praticamente idênticos – da AJUFE e da

ANAMATRA, pois os Conselhos Superiores -  embora não neguem

o direito previsto no ato normativo, cujo descumprimento é o objeto

dessa reclamação -, em ambos os casos, independentemente de

terem ou não regulamentado a matéria, estavam condicionando seu

exercício à disponibilidade orçamentária, até então alegadamente

inexistente para o ano de 2020 (por ausência de prévia inclusão na

lei orçamentária anual). 

Nesse  cenário,  ao  invés  de  processar  e  julgar  duas

reclamações  com  objetos  análogos  e  por  se  estar  em  âmbito

administrativo,  não  limitado,  portanto,  às  regras  processuais

judiciais  típicas,  é mais pragmático cuidar  do tema para os dois

segmentos da magistratura,  a qual,  aliás,  é  una para efeitos  de

direitos e deveres, não importando a esfera de competência em que

atuam os magistrados,  se  na  justiça  especial  ou na  comum, na

federal ou na estadual. 

A propósito, a unidade do Poder Judiciário, associada à

unidade do regime jurídico a que estão sujeitos os magistrados,

sempre  exigirá  tratamento  isonômico  quanto  às  vedações  e  às

prerrogativas da Magistratura nacional,  por isso não há qualquer

óbice à integração do polo ativo pela ANAMATRA;  pelo contrário: o
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ideal  é que a decisão atinja as justiças federal   e trabalhista de

modo uniforme. 

Por  esses  mesmos  fundamentos  e,  por  serem

pressupostos dos pedidos que realizaram – ANAMATRA e AJUFE

– na sequencia, estendo a liminar, nos seus exatos termos, aos

magistrados do trabalho.

Quanto aos demais pedidos deduzidos nas petições

subsequentes,  relembro que,  em decisão liminar proferida em

dezembro de 2019 (id 3841714), assim me manifestei, com grifos

acrescidos e partes suprimidas:

 [...]

Nos  termos  do  art.  101  do  Regimento  Interno  do

Conselho  Nacional  de  Justiça,  a  reclamação  para

garantia de decisões presta-se a tutelar a autoridade de

atos ou de decisões deste Conselho diante de atos ou

de  decisões  que  os  afrontem ou  descumpram em

matérias em que haja estrita aderência ao parâmetro de

controle.

Considerando  a  causa  de  pedir  do  caso  concreto,  é

cabível, portanto, a presente RGD.

(...)

No  caso  dos  autos,  observa-se  a  presença  dos

requisitos  autorizadores  da  concessão  da  medida

liminar,  pois há elementos que indicam violação do art.

1º  da  Resolução  CNJ  n.  293/2019  (probabilidade  do
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direito alegado, pela estrita aderência ao parâmetro de

controle), bem como perigo de perecimento - ao menos

parcial -  do  direito  garantido     no  ato  normativo     cujo  

descumprimento ora se alega. 

A  probabilidade  do  direito  alegado  consiste a

previsão  normativa  que  assegura,  expressamente,

direito  de  conversão  em pecúnia  de  um terço  de

férias, nos seguintes termos: 

‘Art. 1o Os magistrados terão direito a férias anuais,

consoante previsto na Lei Complementar no 35/79,

permitida a acumulação em caso de necessidade

do serviço.

[...]

§  3o  É facultada a  conversão de um terço de

cada  período  de  férias  em  abono  pecuniário,

nele  considerado  o  terço  constitucional,

mediante  requerimento  formulado  com

antecedência  mínima  de  sessenta  dias  do

efetivo gozo.

 Ademais, constata-se dos documentos juntados que o

ato que se busca cumprir (Resolução CNJ n. 293/2019)

data do mês de agosto de 2019 e estabelece, ainda, in

verbis: 

Art.  2o  Compete  aos  Tribunais  Superiores,  ao

Conselho  da  Justiça  Federal,  ao  Conselho
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Superior da Justiça do Trabalho, aos Tribunais

de  Justiça  e  aos  Tribunais  Militares  a

regulamentação  relativa  à  escala,  à  marcação,

ao  gozo,  à  alteração,  à  interrupção  e  à

indenização  das  férias,  bem  como  a  outros

assuntos correlatos, respeitadas as disposições

da Constituição Federal,  da  Lei  Complementar

no 35/79 e das Resoluções deste Conselho.

Por fim, verifica-se no art. 3º do mesmo ato ter sido

fixado prazo de 30 (trinta) dias para que os Tribunais

e  Conselho  se  adequassem  ao  conteúdo  do ato

editado por este Conselho, o que não ocorreu até

hoje. 

(...)

Com o recesso e a iminência de serem praticados

atos nos tribunais locais - em face da ausência de

regulamentação  e  necessidade  de  marcação  de

férias  pelos  magistrados  -  que  possam frustrar  o

direito  reconhecido  e,  em  consequência,  levar  ao

descumprimento do ato deste Conselho, verifica-se

perigo de dano irreversível, além da já demonstrada

probabilidade do direito alegado.

Nesse  contexto  e  nesse  momento,  justifica-se  seja

deferido o pedido subsidiário feito nos autos, até que o

Conselho  da  Justiça  Federal  possa  se  manifestar  a

respeito do alegado no procedimento.

10



Ante  o  exposto, defiro  o  pedido  subsidiário  para

determinar  aos  Tribunais  Regionais  Federais  que

façam a reserva do período a ser convertido (1/3 das

férias do primeiro semestre de 2020) para aqueles

que  se  manifestaram  e  para  os  que  não  tiveram

oportunidade, até ser regulamentada a questão no

Conselho da Justiça Federal.”

Como de logo se infere desse pronunciamento, o qual

agrego às presentes razões de decidir, a Resolução n.º 293 do

CNJ,  naquilo  que  concerne  o  reconhecimento  do  direito  à

conversão das férias – art. 1º, §3º, supratranscrito - , é norma

de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. 

Prescinde, portanto, da existência de qualquer outra

de caráter integrativo ou regulamentar. 

O  artigo  2º  da  mesma  Resolução,  também  acima

transcrito,  cuida  da  regulamentação  obrigatória  por  parte  do

dos Tribunais  e  dos Conselhos  Superiores,  que deveria  ser

implementada no prazo de 30 (trinta) dias. 

Essa  regulamentação,  por  sua  vez,  diz  respeito

unicamente a aspectos de organização interna dos tribunais,

relacionados  à  escala,  à  marcação,  ao  gozo,  à  alteração,

interrupção e à forma de indenização das férias. 

Não  se  trata,  como  se  vê,  de  inovar  com

condicionantes ou com limitações exorbitantes ao exercício do

direito já reconhecido.  Cuida-se de disposições, repito, afetas à

mera operacionalização  – dentro da autonomia, discricionariedade
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e oportunidade de  cada segmento  de  justiça  -,  não  interferindo,

portanto, na formação do direito à conversão das férias em abono

pecuniário. 

Nessa  linha,  verifica-se  que  a  ausência  de

regulamentação do Conselho da Justiça Federal não constitui

óbice à implementação do direito dos Magistrados Federais à

conversão  das  férias  em  abono  pecuniário,  uma  vez  que  a

Resolução nº 293 do CNJ já reconhece esse direito em norma

de  eficácia  plena  e  de  aplicabilidade  imediata,  estando,

portanto,  apta  a  produzir  todos  os  seus  efeitos,

independentemente de qualquer integração normativa, desde

sua edição.

Em  cenário  análogo,  os  magistrados  do  Trabalho

alegam que, embora possuam normativo proveniente de seu

Conselho  Superior,  essa  regulamentação  acabou por  inserir

aparente condição ao exercício do direito, confundindo-se as

esferas da obrigação e do adimplemento.  Veja-se a literalidade

das  regras  regulamentares  expedidas  na  Resolução  253/2019

CSJT: 

Art. 17. É facultada a conversão de um terço de cada

período de férias em abono pecuniário.

§ 1º A conversão do terço de férias deverá ser requerida

com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias  do

início da efetiva fruição, com indicação do período a ser

convertido,  que  deverá  ser,  necessariamente,  o  terço

inicial ou final das férias.
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§ 2º O deferimento da conversão de um terço das

férias do magistrado dependerá da disponibilidade

orçamentária.

§ 3º a § 4º omissis.

(...)

Com razão a ANAMATRA,  portanto,   no tocante à

irrelevância  –  para  fins  de  configuração  do  direito  –  da

disponibilidade  orçamentária,  por  ser  matéria  correlata  ao

adimplemento e não ao próprio direito, que depende, para sua

formação, apenas da manifestação de vontade externada por

pedido do magistrado e da observância dos prazos estipulados

(transcurso do período aquisitivo de férias e início das marcações

pelo Tribunal). 

Assim, tem-se que a norma prevista no § 3º do artigo

1º da  Resolução CNJ 293/2019 além de  autoaplicável,  como já

exposto, traz direito potestativo para os magistrados. 

A regulamentação prevista  no artigo 2º da Resolução

CNJ 293/2019,  repiso,  deve ser  interpretada como ato interno e

necessário  para  que  os  Tribunais  e  Conselhos  possam

parametrizar  ações  e  atos  administrativos  que  precisam  ser

praticados dentro de seus procedimentos, até em respeito a outros

normativos  já  porventura  existentes  (nos  próprios  Conselhos

Superiores  e  Tribunais).   Eles  devem  adequar  seu  arquétipo

normativo à Resolução 293/2019.

E não poderia ser diferente. 
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Embora as competências dos Conselhos Superiores

da  Justiça  do  Trabalho  e  Federal  sejam  concorrentes  para

várias matérias (conforme precedentes) com as do Conselho

Nacional  de  Justiça,  é  este  órgão  que  possui  atribuição  de

uniformizar questões administrativas e financeiras no âmbito

do Poder  Judiciário,  bem como as  relacionadas aos  direitos  e

deveres decorrentes do Estatuto da Magistratura. 

O CNJ tem como missão o desenvolvimento de políticas

judiciárias  que  promovam  a  efetividade  e  a  unidade  do  Poder

Judiciário.  Para  atingir  tais  finalidades,  pode  expedir  atos

regulamentares (art. 103-B, § 4º, I, da CF). 

Nesse panorama, a Resolução n.º 293/2019 é um ato

regulamentar  correlato  à  competência  do  CNJ  para  uniformizar

questões eventualmente díspares entre magistraturas que, embora

separadas, são partes de um todo único, como já expus. 

A  propósito,  cito,  por  todos,  precedentes  que  bem

exprimem  como  o  parâmetro  da  uniformidade  nacional  para

reconhecer,  dentro  da  concorrência  de  atribuições,  o  que  é

precipuamente matéria a ser tratada pelo CNJ: 

RECURSO  ADMINISTRATIVO  NO  PROCEDIMENTO
DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO.  JUSTIÇA
FEDERAL.  CONCESSÃO  DE  DIÁRIAS.
COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  CONSELHO  DA
JUSTIÇA FEDERAL  –  CJF  (ART.  105,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO).  CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. ÓRGÃO DE CÚPULA.
COMPETÊNCIA  CONCORRENTE.  PROVIMENTO
NEGADO.
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1.  Cabe  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  como
forma de promover a autonomia do Poder Judiciário
nos mais variados ramos de Justiça, reconhecer a
competência  originária  dos  Conselhos  Especiais,
como é o Conselho da Justiça Federal, preservando
a sua própria competência administrativa (art.  105,
parágrafo  único,  II,  da  CF/88)  para  os  casos  de
repercussão nacional e que envolvam questões de
relevância estratégica para o Poder Judiciário como
um todo. (Precedentes do CNJ).

2. Recurso conhecido a que se nega provimento(CNJ -
RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de
Controle Administrativo  -  0001110-97.2019.2.00.0000 -
Rel. IVANA FARINA NAVARRETE PENA - 299ª Sessão
Ordinária - julgado em 22/10/2019 ).

RECURSO  ADMINISTRATIVO  NO  PROCEDIMENTO
DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO.  JUSTIÇA
FEDERAL.  REMOÇÃO  DE  SERVIDORES.
COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  CONSELHO  DA
JUSTIÇA  FEDERAL  -CJF.  (ART.  105,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO).  CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. ÓRGÃO DE CÚPULA.
COMPETÊNCIA  CONCORRENTE.  PROVIMENTO
NEGADO.

1.  Cabe  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  como
forma de promover a autonomia do Poder Judiciário
nos mais variados ramos de Justiça, reconhecer a
competência  originária  dos  Conselhos  Especiais,
como  o  é  o  Conselho  da  Justiça  Federal,
preservando  a  sua  própria  competência
administrativa (art. 105, parágrafo único, II, da CF/88)
para  os  casos  de  repercussão  nacional  e  que
envolvam questões de relevância estratégica para o
Poder  Judiciário  como  um  todo.  (Precedentes  do
CNJ).
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2. Recurso conhecido a que se nega provimento.(CNJ -
RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de
Controle Administrativo  -  0010145-52.2017.2.00.0000 -
Rel. ARNALDO HOSSEPIAN - 271ª Sessão Ordinária -
julgado em 08/05/2018).

RECURSO  ADMINISTRATIVO  CONTRA  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  DETERMINOU  O
ENCAMINHAMENTO DA INICIAL AO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE (precedentes)

1.  Cabe  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  como
forma de promover a autonomia do Poder Judiciário
nos mais variados ramos de Justiça, reconhecer a
competência  originária  do  Conselho  da  Justiça
Federal, prevista  no  art.  105,  parágrafo  único,  II,  da
Constituição,  de  supervisão  administrativa  e
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, como órgão central desse  microssistema judicial,
preservando  a  sua  própria  competência
administrativa  para  os  casos  de  repercussão
nacional  e  que  envolvam  questões  de  relevância
estratégica para o Poder Judiciário como um todo,
salvo  quando  verificada  omissão  da  instância
primária  ou,  então,  não  enseje,  desde  logo,  a
apreciação  da  matéria  pelo  CNJ.  (Precedentes  do
CNJ).

2. Recurso Administrativo que se conhece e a que se
nega provimento.  

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de
Providências  -  Conselheiro  -  0006598-
14.2011.2.00.0000  -  Rel.  NEY  JOSÉ  DE  FREITAS  -
144ª Sessão Ordinária - julgado em 26/03/2012 ).

É  dizer,  por  outras  palavras:  em  matérias  que

demandem regulamentação  nacional  –  envolvendo  os  ramos  de

todas as justiças, especializadas e comuns, estaduais e federais – a
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atuação do Conselho Nacional de Justiça prefere a dos Conselhos

Especializados,  ao  passo  que,  em se  tratando  de  diretrizes  que

possam  ou  devam  ser  traçadas  unicamente  para  um  ramo  da

Justiça  a  preferência   -  em caso  de  sobreposição  de  normas –

pende para os Conselhos Especializados.

Pois bem. 

O ato normativo regulamentar sob foco toca toda a

magistratura nacional e, a um só tempo, tanto reconheceu o

direito  dos  Magistrados  à  conversão  de  1/3  (um terço)  das

férias  em  abono  pecuniário,  quanto  impôs  a  Conselhos  e

Tribunais a obrigação de implementarem esse direito no prazo

de 30 dias, contados da publicação da mencionada Resolução.

Em cumprimento a esses comandos, diversos Tribunais

de Justiça não tardaram em regulamentá-lo, concretizando, assim,

o  direito  dos  Magistrados  à  conversão  de  parte  das  férias  em

pecúnia. 

A título ilustrativo, citam-se os Tribunais de Justiça

dos seguintes Estados: Amapá (Resolução nº 1361/2020-TJAP),

Alagoas (Resolução nº 41, de 10/12/2019), Sergipe (Resolução nº

30/2019),  Piauí  (Resolução  nº  146/2019,  de  07/10/2019),  Mato

Grosso  do  Sul (Lei  nº  1.511/1994),  Rio  Grande  do  Norte

(Resolução  nº  32-TJ,  de  20/11/2019), Paraíba (Resolução  nº

10/2018),  Maranhão (Resol-GP-32018),  Espírito  Santo

(Resolução  nº  32/2019  -  DISP.  20/10/2019),  Pará (Lei  nº

9.050/2020), Santa Catarina (Resolução TJ nº 25/12/2019), Goiás

(Resolução nº 116, de 25/09/2019),  Paraná (Resolução nº 238 de
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14/10/2019)  e Minas Gerais (Resolução ne 917/2020)  além dos

Conselhos  Superiores  da  Justiça  do  Trabalho (Resolução

253/2019,  CSJT,  já  transcrita,  no  ponto),  da  Justiça  Militar  da

União (Res. 272/2019) e TJDFT (Portaria GPR 2131/2019). 

Além  de  buscar  evitar  discrepância  entre  as

magistraturas,  como  ponderei,  deve-se  evitar  disparidades

com  o  Ministério  Público,  carreira  simétrica  à  magistratura,

com  estatuto  mais  moderno,  o  qual  pode  ser  utilizado  como

parâmetro na falta de normativo específico, por força da isonomia

entre as carreiras constitucionalmente prevista  (art. 129, § 4º, CF) e

densificada na Res. 133/20111 CNJ. 

Com  efeito,  por  meio  da  Resolução  133/2011,  este

Conselho Nacional,  com base no princípio da simetria,  estendeu

aos  magistrados  uma  série  de  direitos  reconhecidos  na  Lei

Complementar n.º 75/1993 e na Lei n.º 8.625/1993 (Lei Orgânica

Nacional  do  Ministério  Público),  considerando  o  anacronismo do

Estatuto da Magistratura.

E  na  Lei  Complementar  n.º  75/1993,  a  faculdade  de

conversão  de  um  terço  de  férias  em   abono  pecuniário,

1 O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,  no  uso de suas atribuições
constitucionais e regimentais [...]
CONSIDERANDO  a  simetria  constitucional  existente  entre  a  Magistratura  e  o  Ministério
Público, nos termos do art. 129, § 4º, da Constituição da República, e a autoaplicabilidade do
preceito [...] 
RESOLVE:
Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas
e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993:
a) Auxílio-alimentação;
b) Licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares;
c) Licença  para  representação  de  classe,  para  membros  da  diretoria,  até  três  por
entidade;
d) Ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício;
e) Licença remunerada para curso no exterior;

f) indenização  de  férias  não  gozadas,  por  absoluta  necessidade  de  serviço,  após  o

acúmulo de dois períodos.
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reconhecida  na  Resolução  293/2019  CNJ,  está  expressamente

estampada no art. 220, § 3º:

Art. 220. Os membros do Ministério Público terão direito

a férias de sessenta dias por ano, contínuos ou divididos

em dois períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade

de serviço e pelo máximo de dois anos. (...)

3º  O  pagamento  da  remuneração  das  férias  será

efetuado  até  dois  dias  antes  do  início  de  gozo  do

respectivo  período,  facultada  a  conversão  de  um

terço das mesmas em abono pecuniário, requerido

com  pelo  menos  sessenta  dias  de  antecedência,

nele considerado o valor do acréscimo previsto no

parágrafo anterior.

Ainda  no  âmbito  do  Ministério  Público  da  União,  a

integração se dá pela Portaria 591/2005 MPU, que regulamenta em

detalhes a concessão de férias no âmbito daquele órgão. No ponto

da conversão, prevê o seguinte o normativo em tela:

“Art.  8°.  O  pagamento  das  vantagens  pecuniárias

decorrentes  das  férias  será  efetuado  na  folha  de

pagamento do mês anterior ao do seu início, desde que

marcadas até o terceiro dia útil do mês anterior ao da

fruição, podendo o membro optar pela percepção: 

I e II omissis;

III - da conversão de 1/3 (um terço) das férias em abono

pecuniário,  requerida  com  pelo  menos  60  (sessenta)
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dias de antecedência do efetivo gozo, com a indicação

do período  a  ser  convertido,  que, em se  tratando de

marcação  de  férias  não  fracionadas,  deverá  recair

necessariamente no terço inicial ou final das férias. 

§  1º.  O  abono  constitucional  de  férias  será  pago

independentemente de solicitação. 

Diante  do  exposto  até  aqui,  a  única  conclusão

possível – quanto ao direito que se alega descumprido – é que,

por  ter  sido  veiculado  por  norma  de  eficácia  plena  e

autoaplicável, e ser potestativo, é que ele poderia ser exercido

desde a edição da Resolução 293/2019,  em agosto de 2019,

ainda que não houvesse a determinação de reserva dos dias

relativos  ao  primeiro  semestre  de  2020,  esquadrinhada  na

decisão liminar de dezembro de 2019. 

No  entanto,  salvo  por  juízo  de  oportunidade  e  de

conveniência dos Tribunais, os períodos de férias não usufruídas

anteriores  à  edição  da  Resolução  293/2019  não  geram,

automaticamente, direito à conversão em pecúnia. Por isso, o

pedido constante na letra “a” (id 3885669) da Ajufe não pode ser

deferido sem passar por decisão administrativa de cada tribunal, a

quem caberá concluir, à luz de suas especificidades, como déficit

de magistrados, ilustrativamente, se a conversão de terço de férias

em  abono  pecuniário  dos  magistrados  (que  ainda  ostentam

períodos pretéritos não gozados) atende ao interesse público e à

eficiência, o que atrairia a conversão por necessidade de serviço.  
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Finalizada a análise das premissas relacionadas ao

direito e a seu exercício, passo a examinar as questões afetas

ao adimplemento: possibilidade de pagamento e fato relevante

superveniente.  

Neste tópico, a primeira consideração a ser feita é a de

que  os  Tribunais  Regionais  Federais  e  do  Trabalho  gozam  de

autonomia orçamentária, por força do disposto no art. 99, caput e §

1º,  da Carta da República.  De acordo com esses dispositivos,  é

assegurada  ao  Poder  Judiciário  autonomia  administrativa  e

financeira, competindo aos Tribunais a elaboração de suas próprias

propostas  orçamentárias  dentro  dos  limites  pré-estabelecidos  na

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Quanto a essa temática, especificamente – autonomia

orçamentária dos Tribunais -,  alega a Ajufe,  por meio do estudo

técnico apresentado:

“Cada Tribunal  Regional  Federal  possui  as  suas

próprias dotações e os seus próprios limites de gastos (art.

202, § 1º e § 2º, III, da LRF), de modo que cabe apenas

2 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal
de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; (...)

III - no Poder Judiciário:

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por
força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra
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aos próprios  Tribunais  exercer  qualquer  juízo acerca da

viabilidade econômica quanto à implementação do direito

dos Magistrados Federais à conversão de parte das férias

em abono pecuniário. 

Com razão a Ajufe, no ponto, e essa conclusão estende-

se  aos  TRT’s,  pois  acorbertados  pelo  mesmo  dispositivo

constitucional. 

Cabem ao Conselho da Justiça  Federal  e  ao  Conselho

Superior  da  Justiça  do  Trabalho  as  atribuições  correlatas  à

supervisão — não à elaboração e à execução — orçamentária, por

força do que dispõem o art. 105, parágrafo único, inciso II, e o art.

111-A, II, ambos da Constituição Federal, respectivamente. Nessa

linha, a atuação do CJF (e do CSJT, por se lhe aplicarem normas

constitucionais  de  igual  tero)  seria  imprescindível  em  caso  de

necessidade  de  autorização  para  o  remanejo  de  rubricas

orçamentárias, como expôs o TRF da 2ª Região:

por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado,

com impacto em toda a Justiça Federal, faz-se necessário

que a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças

do  e.  CJF,  na  qualidade  de  órgão  central  do  sistema

orçamentário,  atue  na  implementação  da  despesa  em

âmbito  nacional,  adequando  o  orçamento  previsto  para

2020  à  nova  realidade,  como  forma  de  cumprir  as

exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

do § 1o.
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Ocorre  que,  segundo  o  estudo  técnico  apresentado  pela

Ajufe e a manifestação da Anamatra,  o impacto orçamentário da

realização dessas despesas é baixíssimo dentro dos orçamentos

das Justiça Federal e Trabalhista, isso mesmo considerando que

todos os magistrados escolhessem converter parte das férias em

abono, o que não ocorre3.  Conforme esse estudo4: 

“(...)A  partir  desses  dados,  é  possível  fazer  uma

estimativa mais próxima da realidade. Assim, considerando

que dos 1.952 Magistrados,  apenas 1.266 fariam a opção

pela conversão, pode-se estimar que o impacto orçamentário

advindo  do  reconhecimento  desse  direito  à  Magistratura

seria de R$ 37.911.478,45”

Ademais,  a  análise  dos  Relatórios  de  Gestão  Fiscal,

relativos ao primeiro quadrimestre de 2020, demonstra que todos os

Tribunais Regionais Federais, sem exceção, possuem atualmente

uma margem significativa  entre  o  valor  da  despesa  líquida  com

pessoal  e  o  limite  de  alerta  (90% do  limite  máximo)  para  essa

despesa. Ou seja: a implementação desse direito não atinge (nem

faz ficar próximo) o limite de gastos com pessoal (arts. 19 e 20 da

LRF). 

3 Segundo a aferição demonstrada no estudo técnico,  em relação ao primeiro semestre de
2020, o percentual de juízes federais que optou pela conversão ficou em aproximadamente
65%.  

4 Considerando que a Justiça Federal possui 1.952 Magistrados11 — 136 desembargadores,
1.190 Titulares e 626 Substitutos —, todos com direito a 60 (sessenta) dias de férias, é possível
estimar que a implementação do direito à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia
representaria um impacto orçamentário de R$ 57.731.389,97; isso considerando que todos os
Magistrados da Justiça Federal fariam a opção pela conversão.
De todo modo, é certo que nem todos os Magistrados farão a opção pela conversão, e esses
cálculos estão, por isso mesmo, superestimados. Nesse sentido, mostra-se oportuno trazer à
colação informações prestadas pelos cinco Tribunais Regionais Federais naquilo que concerne
ao número de Magistrados que teriam interesse na conversão
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Em  suma,  a  partir  dessas  análises,  constatou-se  que  a

implementação do direito dos Magistrados à conversão das férias

em abono pecuniário tem um impacto mínimo sobre a despesa com

pessoal: mesmo que todos eles fizessem a opção pela conversão,

ainda  assim,  os  Tribunais  Regionais  Federais  e  os  Tribunais

Regionais  do  Trabalho  conservariam  uma  margem  significativa

entre a despesa líquida com pessoal e o limite de alerta sequer se

aproximando do limite prudencial ou do limite máximo.

Igualmente,  mesmo  com  o  pagamento  decorrente  do

reconhecimento  do  direito  em  tela,   quanto  ao  teto  de  gastos

contemplado no art.  1075 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias (incluído pela Emenda Constitucional n.º 95, de 2016),

a  Justiça  Federal  fechou  o  primeiro  semestre  de  2020  com um

despesa  de  46,56% em relação  ao  seu  limite  de  gastos,  assim

como  Justiça  do  Trabalho,  que  indicou  índices  semelhantes,

considerando os números de alguns TRT’s6. 

5 Art.  107.  Ficam  estabelecidos,  para  cada  exercício,  limites  individualizados  para  as
despesas primárias:

II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional
de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;

§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:

I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os
restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida
em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento).

II  -  para  os  exercícios  posteriores,  ao  valor  do  limite  referente  ao  exercício
imediatamente  anterior,  corrigido  pela  variação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  -  IPCA,  publicado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses
encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.

6 Cita-se o exemplo do TRT2 (o maior do país), que até 30.7.2020 (ou seja, ao longo de 7
meses no ano) tinha liquidado valores equivalentes a 43% de sua dotação orçamentária inicial.
No TRT4 (Rio Grande do Sul) esse percentual é de 42,72%; no TRT9 (Paraná), de 35,4%; no
TRT20 (Sergipe), de 36,52%.
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Além disso, as despesas desse ano estão em patamares

menores do que as despesas do ano anterior como demonstra o

“painel do Teto de Gastos” do Tesouro Nacional Transparente. 

Por  fim,  como  elemento  central  da  disponibilidade

orçamentária  –  enquanto  premissa  para  a  realização  do

adimplemento  –  pagamento  -  há  que  se  referir  fato  novo  e

relevante:    

No Processo TC 040.306/2019-4,  no qual  o  Tribunal  de

Contas da União determinou que os valores relativos ao auxílio-

moradia pagos ao Ministério Público da União em 2016, no importe

de R$ 105.013.943,00, fossem computados para fins de definir o

limite  fixado  no  art.  107  do  ADCT,  fazendo-se  as  devidas

correções de cálculos dos limites de gastos estabelecidos para

o órgão de 2017 em diante.

Em  apertada  síntese,  essa  decisão  do  TCU7,  de

19/02/2020,  atendendo  a   requerimento  do  Supremo  Tribunal

Federal,  estendeu  ao  Poder  Judiciário  da  União  os  efeitos  da

decisão que beneficiou o MPU. 

Diante disso,  nota-se que o teto de gastos do Poder

Judiciário da União sofreu um incremento para os exercícios

de 2017 em diante, em razão da recente decisão do Tribunal de

Contas da União.

7 A título de esclarecimento, o fundamento dessa decisão justifica-se é o fato de que o auxílio-
moradia,  previsto  na  LOA-2016 em montante  insuficiente,  foi  complementado  por  dotação
proveniente da indevida abertura de crédito extraordinário (MP 711/2016), em vez de crédito
suplementar.  Com isso,  tendo em vista  que o art.  107, § 6º,  inciso II,  do ADCT exclui  os
créditos extraordinários da base de cálculo dos limites de gastos, esses valores relativos ao
auxílio-moradia acabaram não sendo computados como despesa para fins de delimitação do
teto de gastos.
Nessa mesma situação está o Poder Judiciário da União, que também foi prejudicado pela MP
711/2016.18
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No âmbito da Justiça Federal,  esse incremento foi de R$

102.027.812,00, para 2017; de R$ 105.088.646,00, para 2018; e de

R$ 109.702.038,00, para 2019, conforme consta da informação n.º

1128871/2020 da Diretoria-Geral do STF. Já para o ano de 2020, o

incremento  foi de R$ 113.389.997,00,  de acordo com a Portaria

n.º 12.325/2020 do Ministério da  Economia/Secretaria Especial de

Fazenda.   Esse valor  já  foi  disponibilizado e incorporado ao

orçamento  da  Justiça  Federal,  conforme decisão do CJF no

PA-SEI 0000007-57.2020.4.90.8000, em sessão realizada no dia

22/06/2020, segundo demonstrou a Ajufe. 

No  âmbito  da  Justiça  Laboral  essa  recomposição

redundou  em  acréscimo  orçamentário  para  a  Justiça  do

Trabalho  em  cerca  de  R$  209.000.000,00  no  corrente  ano,

enquanto, na pior das hipóteses, ou seja, de todos os magistrados

trabalhistas convertem 1/3 de suas férias em abono pecuniário (o

que, na prática, não ocorre), o custo desse direito giraria em torno

de R$ 107.000.000,00.  

Verifica-se, pois, que esse incremento no teto de gastos

da Justiça Federal, até então desconsiderado, mostra-se mais

que  suficiente  para  atender  a  despesa  oriunda  da

implementação  do  direito  dos  Magistrados  federais  à

conversão  das    férias,  a  qual  chegaria  provavelmente  a  R$  

37.911.478,45, valor bem inferior ao incremento resultante da

recente decisão do TCU.  O mesmo raciocínio se aplica, como

visto,  pelos números informados,  à  Justiça do Trabalho,  em

que o gasto, na pior das hipóteses  - considerando que todos os
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juízes pedissem a conversão-, com essa despesa é praticamente a

metade8 do incremento decorrente da decisão d TCU.

Além desse  relevante  incremento  orçamentário,  outra

medida a conferir efetividade e concretizar o direito subjetivo

dos membros da Magistratura Federal e Trabalhista em receber

a  abono  pecuniário  de  férias,  seria  o  remanejamento  de

rubricas  do  orçamento  dos  TRFs  e  TRT’s  em  virtude  das

medidas adotadas para enfrentamento da pandemia da Covid-

19. 

Como é cediço, com a adoção do regime extraordinário

de  trabalho  remoto,  as  unidades  permaneceram  sem  normal

funcionamento, o que acarretou drástica redução de despesas e,

consequentemente, a não execução de parte do orçamento previsto

para o primeiro semestre de 2020. 

Tais  sobras,  se  remanejadas,  poderiam ser  utilizadas

nos  pagamentos  relativos  às  conversões  efetivadas  no  primeiro

semestre de 2020. 

Ilustrativamente e à propósito, vejam-se as informações

trazidas pela ANAMATRA (id 4081131):

“Não  bastasse  isso,  é  certo  que  o  momento  atual  de

pandemia permitirá um rearranjo orçamentário no âmbito

de todos os Tribunais do país. Na Justiça do Trabalho não

é  diferente,  uma  vez  que  as  amplas  economias  que

decorreram  do  trabalho  remoto  de  Juízes,  Juízas,

8 Ao se considerar que todos esses magistrados tivessem interesse na conversão de 1/3 de 
seus 60 dias de férias em abono pecuniário (o que, na prática, não ocorre), o custo desse 
direito giraria em torno de R$ 107.000.000,00.
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servidoras  e  servidores  fez  com  que  os  planejamentos

orçamentários, especialmente de custeio, sequer fossem

executados de  maneira  integral.  Cite-se o exemplo  do

TRT2 (o maior do país), que até 30.7.2020 (ou seja, ao

longo  de  7  meses  no  ano)  tinha  liquidado  valores

equivalentes  a  43%  de  sua  dotação  orçamentária

inicial. No TRT4 (Rio Grande do Sul) esse percentual é

de  42,72%;  no  TRT9  (Paraná),  de  35,4%;  no  TRT20

(Sergipe),  de  36,52%.  Essa  situação  demonstra  existir

orçamento  que  poderá  ser  remanejado  para  outras

rubricas,  por  meio  dos  devidos  procedimentos  legais,

permitindo-se a implementação do direito ora perseguido,

que a tradução de predicamento da magistratura. 

Postas  as  premissas  de  índole  financeiro-

orçamentárias,  constata-se que a  implementação do direito  dos

Magistrados à conversão das férias em abono pecuniário, tal como

já  expressamente  reconhecido  pelo  CNJ  na  Resolução  n.º

293/2019,  passou a ser possível,  seja por meio do incremento

do orçamento para o Poder Judiciário da União (do qual fazem

parte  as  Justiças  Trabalhista  e  Federal)  ou  mesmo  por

remanejo de outras rubricas.  

Outrossim,  o adimplemento dessa obrigação tem um

impacto  pouco  expressivo  sobre  os  orçamentos  da  Justiça

Federal e do Trabalho e não maculará as regras estabelecidas

na Lei  de Responsabilidade Fiscal  – LC nº 101, de 2000,  em

especial nos artigos os arts. 16, 17, 18, 19 e 20, na medida em

que:  i)  o  direito  é  reconhecido  por  ato  normativo  primário;  ii)  a

implementação  do  direito  não  implica  extrapolação  do  teto  de
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gastos,  nem  dos  limites  de  despesa  com  pessoal;  iii)  há

disponibilidade orçamentária. 

Diante das premissas correlatas ao direito e ao seu

exercício, a das atinentes ao adimplemento,  especialmente os

fatos  novos  relevantes,  consistentes  no  limite  adicional  de

gastos que faz frente à despesa (e a sobeja em muito) e na não

execução total do orçamento do primeiro semestre do presente

exercício  financeiro  nos  dois  ramos  de  Justiça,  defiro  os

pedidos “b” e “c” das petições da AJUFE e da ANAMATRA. 

Ante  todo  o  exposto,  julgando  parcialmente

procedente a presente reclamação:

i) admito a ANAMATRA (item “a” de sua petição inicial)

a integrar o presente procedimento a ela estendendo aos juízes

trabalhistas  o direito  de  reservarem um terço  do  período  de

férias correlato ao primeiro semestre do corrente ano para fins

de  conversão  em  pecúnia,  nos  exatos  termos  da  liminar  já

deferida aos magistrados federais (id 3841714);

ii)  indefiro o pedido constante no item “a”  (id 3885669)

de que “conste expressamente na decisão liminar que a faculdade

do § 3º do art. 1º da Resolução 293/2019 não está restrita às férias

relativas  ao  ano  de  2020,  mas  também  a  quaisquer  outras

anteriores ainda não gozadas” nos termos da fundamentação;

iii) confirmo  os  termos  da  liminar  já  proferida  (ID

3841714) e, reconhecendo a autoaplicabilidade do §3º do artigo

1º da Resolução 293/2019,  defiro    os pedidos “b” e “c” do id  

3885669 para:
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a. determinar  aos  Tribunais  Regionais

Federais e do Trabalho que garantam a seus

magistrados  que  assim  manifestarem  a

reserva  para  conversão  em  abono

pecuniário de 1/3 de cada período de férias,

a partir  do primeiro semestre do corrente ano

(2020),  à  medida  que os períodos  aquisitivos

subsequentes forem transcorrendo;

b. determinar aos colendos Conselho Superior

da  Justiça  do  Trabalho  e  Conselho  da

Justiça Federal  que autorizem o pagamento

do abono pecuniário  aos magistrados  que

optarem pela conversão  (prevista no art.  1º,

§3º,  Res.  293/2019  CNJ),  em  relação  ao

primeiro semestre de 2020; 

c. determinar  aos  tribunais  respectivos  o

pagamento  do  abono  pecuniário  aos

magistrados  federais  e  trabalhistas  que

exercitaram o direito de conversão  (previsto

no art. 1º, §3º, Res. 293/2019 CNJ), em relação

ao primeiro semestre de 2020, observados os

limites orçamentários anuais e as adequações

financeiro-orçamentárias  necessárias  ao

cumprimento  da  legislação  de  regência  (LRF,

EC 107/2016),  sob a supervisão e orientação

dos Conselhos da Justiça Federal e Superior da

Justiça do Trabalho; 
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Intimem-se os e as Presidentes do Conselho da Justiça

Federal,  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos

Tribunais Regionais Federais, para as providências cabíveis.

Cópia da presente decisão servirá como ofício.

À Secretaria para os trâmites de praxe. 

Brasília/DF, data registrada no sistema.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
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