
RESOLUÇÃO 7 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1989 
 
 

Dispõe sobre os critérios a serem adotados para a marcação de 
férias dos juízes federais das seccionais vinculadas ao Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região. 

 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

usando das atribuições que lhe confere o art. 21, XXII, do Regimento Interno, assim 
como o decidido no Processo 89/89–GO, em sessão do Conselho de Administração 
realizada no dia 29 de junho de 1989, 

CONSIDERANDO que, nos meses de janeiro e julho, há maior preferência, por 
parte dos senhores juízes federais, para o gozo de férias; 

CONSIDERANDO que, em virtude dessa circunstância, nos referidos meses, as 
seções judiciárias passam a contar com número reduzido de juízes federais, 
ocasionando, em conseqüência, o acúmulo de varas por parte dos magistrados que 
não se encontram em férias, trazendo prejuízos à prestação jurisdicional; 

CONSIDERANDO que a Lei 5.010/66, em vigor, não prevê férias coletivas para 
a Justiça Federal de primeira instância; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se disciplinar a marcação de férias 
dos senhores juízes federais das seccionais vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, RESOLVE: 

 
Art. 1º  Estabelecer que, nos períodos de férias, as seções judiciárias 

vinculadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região deverão manter, no 
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos juízes federais em exercício. 

 
Art. 2º  Os juízes mais antigos na seção judiciária terão preferência para a 

marcação de férias nos meses de janeiro ou julho de 1990. 

Parágrafo único. Os juízes mais antigos poderão, mediante acordo, permutar 
com os juízes de menor tempo na seção o direito de preferência estabelecido neste 
artigo, para fins de marcação de férias, observado o quantitativo estabelecido no art. 
1º. 

 
Art. 3º  Nos anos seguintes a 1990, observado o disposto no parágrafo único 

do artigo anterior, o critério adotado será o de rodízio para a marcação de férias nos 
meses de janeiro e julho, ou seja, o juiz que tenha usufruído férias no ano anterior no 
mês de janeiro deverá marcar férias para o mês de julho e vice-versa. 

Parágrafo único. Nos demais meses, desde que observada a proporção 
estabelecida no art. 1º, a marcação de férias fica a critério do interessado. 

 
Art. 4º  Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal. 
 
Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º  Revogam-se as demais disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Juiz VIEIRA DA SILVA 
Presidente 
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