
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR PRESI 152

Ref.: (Marcação de férias 1º e 2º semestres/2018)

 

AOS  EXCELENTÍSSIMOS(AS)  JUÍZES(AS)  FEDERAIS  CONVOCAD OS
PARA ESTE TRIBUNAL

 

 

 

Senhores(as) Juízes(as) Federais convocados,

 

Com os meus cumprimentos, e considerando que a partir do próximo ano a escala de
férias será  anual (art.  21,  XLVII,  do Regimento  Interno),  solicito  seja  efetuada  a  marcação do(s)
período(s) de férias a ser(em) usufruído(s) no ano de 2018, inclusive com a opção quanto à percepção
do adiantamento da gratificação natalina e da antecipação do subsídio mensal correspondente.

Deverá  ser  observado  o  aspecto  cronológico,  ou  seja,  marcação  de períodos  e
eventuais saldos remanescentes (art. 10, § 2º, da Resolução 130 CJF/2010).

Ressalto que as férias deverão ser solicitadas por requerimento inserido no PAe SEI
0018867-39.2017.4.01.8000.

É obrigatória a marcação de 60 dias de férias por ano (Resolução 130/2010, art. 3º,
inciso II, § 3º) e somente poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço (artigos 10 da
Resolução 130/CJF e 5º caput, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag n. 196/2011).

Mesmo após a aprovação da escala, e enquanto durar a convocação, o agendamento
de um novo período de férias (observada a  ordem cronológica  dos períodos aquisitivos)  ou novas
ocorrências de adiamento/interrupção deverão ser solicitados unicamente mediante requerimento no
mesmo PAe SEI 0018867-39.2017.4.01.8000.

Informo,  por  fim,  que o art.  6º,  §  1º,  Resolução 130/2010 dispõe  que  "(...)  só é
permitida a acumulação de férias por necessidade do serviço, devendo ser justificada pelo presidente
do tribunal".

 Solicito  seja  efetuada  a  marcação  no  período  de  03 a  31/10/2017 em razão da
necessidade  de  tempo  hábil  para  análise  e  encaminhamento  da  escala  de  férias  às  Divisões  de
Pagamento das respectivas Seccionais.

Atenciosamente,

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
03/10/2017, às 18:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4764928 e o código CRC 01905DE6.
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