
                                                                                             
  

 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DA 

PARAÍBA – AMPB ,  entidade civil de defesa das prerrogativas e 

direitos da magistratura paraibana, sediada na Avenida João 

Machado, nº 553. Edifício Plaza Center, 3º andar, sala 307, Centro, 

João Pessoa – PB, neste ato representada pela sua presidente Juíza 

Maria Aparecida Sarmento Gadelha ,  vem, à presença de Vossa 

Excelência, com o devido respeito, expor e requerer o que adiante 

segue.  

 

Inicialmente, ressalta-se que a Resolução nº 33 desse 

Tribunal, de 09 de maio de 2012, cujo teor estabelece critérios para 

concessão de férias aos magistrados e dá outras providências,  

determina a impossibilidade de fracionamento em período inferior 

a 30 (trinta) dias. A saber:  

 



                                                                                             
Art. 1º O magistrado gozará, anualmente, férias 

individuais pelo período de sessenta dias.  

§1º As férias não podem fracionar-se em período inferior a 

trinta dias,  e somente podem acumular-se mediante 

comprovada necessidade do serviço e por no máximo dois 

períodos aquisitivos, exceto no caso de detentores de 

mandato.   

 

 A referida regra coaduna com as determinações estampadas 

na Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), mais especificamente o 

que se extrai da inteligência do art. 67, §1º.  Vejamos: 

 

Art. 67 (.. .)  

§1º - As férias individuais não podem fracionar-se em 

períodos inferiores a trinta dias,  e  somente podem 

acumular-se por impérios necessidade do serviço e pelo 

máximo de dois meses.  

 

 Não obstante o tratamento legal acerca da matéria acima 

especificado, é imperioso destacar que a limitação quanto ao 

fracionamento das férias,  ora em comento, não se demonstra 

adequada à sistemática atual evidenciada nesse Poder Judiciário 

bem como às necessidades reais da magistratura. 

Em outras palavras, a manutenção da limitação mencionada 

não se justifica, uma vez que, por não raras vezes, o direito de 

usufruir as férias de forma fracionada mostra-se mais coerente com 

a exigência dos serviços forenses, posto que poderão contar com a 

presença do magistrado por mais tempo. 



                                                                                             
Por outra banda, a aludida regra possui nítido caráter 

protetivo, buscando preservar o direito do magistrado e, com isso, 

impedir o fracionamento de suas férias.  Contudo, situação 

diametralmente oposto se revela quando o próprio magistrado opta 

pelo fracionamento do período integral,  não desencadeando 

qualquer prejuízo para o Tribunal tampouco para a prestação 

jurisdicional.  

 

Destaca-se que a Resolução nº 133 do Conselho Nacional de 

Justiça, expedida em virtude do que foi decidido no Pedido de 

Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000, restou reconhecida a 

simetria constitucional existente entre as carreiras da Magistratura 

e do Ministério Público. Logo, as vantagens advindas de uma 

carreira serão, necessariamente, aplicadas a outra, em atendimento 

a simetria entre elas.  

 

Observa-se que a norma estabelecida na LOMAN acima 

especificada não mais atende a posição constitucional da carreira 

da magistratura, que, como cediço, se trata de carreira de estado, 

assim como o MP. Desse modo, pelas determinações ali 

estabelecidas, é inequívoca a diferenciação entre as aludidas 

carreiras, especialmente tendo em vista que as normas editadas 

pelo Ministério Público se demonstram mais adequadas às 

necessidades dos seus membros. 

 

Em decorrência disso, também se conclui que a Resolução 

33/2012 desse Tribunal, data vênia ,  não se revela adequada à 



                                                                                             
simetria consolidada pelo CNJ, não atendendo, pois,  às 

necessidades da magistratura contemporânea. 

 

Ademais, ressalta-se que a Lei Orgânica do Ministério 

Público, em seu art . 50, XII, estabelece que poderão ser concedidas 

aos seus membros outras vantagens previstas em lei,  inclusive as 

concedidas aos servidores públicos em geral.   

 

Destarte,  aos magistrados também se aplicam as referidas 

vantagens, notadamente em virtude da já consagrada simetria entre 

as supracitadas carreiras.  

 

Com efeito, não há qualquer fundamento que justifique a 

manutenção da referida limitação para os magistrados estaduais, 

de modo que o fracionamento do gozo de férias, por prazo inferior 

aos 30 (trinta) dias, é medida que se impõe e se demonstra mais 

condizente com as necessidades atuais. 

 

Assim, permitir aos magistrados o fracionamento das férias 

pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, de acordo com sua 

conveniência e desde que observadas as necessidades judiciárias, 

permitirá um melhor e mais saudável andamento da desgastante 

rotina do magistrado, sem ocasionar, com isso, prejuízo algum para 

os interesses do Poder Judiciário, a administração da Justiça e, 

sobretudo, a concessão da tutela jurisdicional eficiente e célere.  

 

Por outra banda, o controle do fracionamento das férias dos 

magistrados, nos termos sugeridos no presente expediente,  



                                                                                             
permanecerá a cargo desse Tribunal,  atendendo aos critérios de 

conveniência e oportunidade. 

 

Seguindo o mesmo entendimento ora defendido, outros 

Tribunais estaduais já estabeleceram o fracionamento das férias 

dos magistrados, a exemplo dos Tribunais do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Maranhão, Paraná e Minas Gerais.  

   

 

PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, a AMPB requer que esse Egrégio 

Tribunal de Justiça da Paraíba altere a Resolução 33/2012, com o 

fito de permitir o fracionamento das férias dos magistrados em 

períodos de 15 (quinze) dias, de acordo com a conveniência e 

oportunidade do Poder Judiciário.  

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

João Pessoa, 11 de janeiro de 2018 

 

 

Maria Aparecida Sarmento Gadelha 

        Presidente da AMPB 


