
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER - 6469132

Ref.: Escalas de férias de 2019 — primeiro e segundo semestres (conforme a previsão
do art. 23, XIII, do RITRF1).

 
AOS EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS

E JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA
JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

 
Senhores Juízes,
Informo que, no período de 20/8 a 7/9/2018, deverão ser marcadas, pelo Sistema de

Magistrados (disponível no Menu “Juízes Federais”), as férias referentes à escala do primeiro e do segundo
semestres de 2019. Para tanto, deverá ser utilizado o navegador Mozilla Firefox , tendo em vista que
algumas funcionalidades somente estão disponíveis nesse programa.

A marcação somente ocorrerá pelo sistema, que está adaptado às regras contidas na
Resolução CJF 130/2010 (alterada pelas Resoluções CJF 176/2011, 195/2012 e 450/2017), no Provimento
Coger 129/2016, na Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011, na Resolução Presi/Coger/Cojef
5/2013 (alterada pela Resolução Presi 37/2016) e no art. 23, XIII, do RITRF1.

Deve-se, ainda, observar que:
1. Os juízes da mesma vara não poderão entrar em gozo de férias simultaneamente (art. 3º,

§ 5º, da Resolução CJF 130/2010; art. 98, inciso I, do Provimento Coger 129/2016 e art. 4º, inciso I, da
Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011).

2. Não será deferido o gozo de férias de juízes federais de turma recursal que implique
suspensão das atividades da turma ou obste a realização de sessões ordinárias em quantidade estabelecida no
art. 66 do RIJEF–TR–TRU; não poderão entrar em gozo de férias ao mesmo tempo dois juízes federais onde
houver apenas uma turma recursal; e não poderão entrar em gozo de férias ao mesmo tempo todos os juízes
federais da mesma turma recursal (art. 11 da Resolução Conjunta/Presi/Coger/Cojef 5/2013, alterada pela
Resolução Presi 37/2016).

3. Caso haja coincidência de interesse pelo mesmo período entre juiz titular e juiz substituto
na mesma vara, deverá prevalecer acordo entre eles (art. 98, inciso III, do Provimento Coger n. 129/2016).
Em caso de não haver acordo, será adotado o rodízio entre titular e substituto de que trata o art. 3º, § 6º, da
Resolução CJF 130/2010.

4. Em cada mês deverá permanecer em exercício, na seção ou subseção judiciária, pelo
menos metade do número efetivo de juízes, desconsiderada a fração (art. 98, inciso II, do Provimento Coger
129/2016).

5. As férias pendentes de marcação relativas ao ano de 2018 e aos anos anteriores deverão
ser fruídas com prioridade, de acordo com a ordem cronológica, de forma a se evitar acumulação no exercício
de 2019 (art. 4º, § 3º, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011).

6. As férias só poderão ser interrompidas por estrita necessidade do serviço (arts. 10 da
Resolução CJF 130/2010 e 5º, caput, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011), devidamente
explicitada, e é vedada a interrupção por motivo de excesso de processos ou em função de eventos
corporativos e/ou cursos de aperfeiçoamento não obrigatórios (art. 5º da Portaria
Conjunta/Presi/Coger/Cenag 196/2011). O saldo remanescente deverá ser gozado continuamente, na ordem
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cronológica dos períodos aquisitivos (art. 10, § 2º, da Resolução CJF 130/2010).
7. Deve ser observada a necessidade de gozo de 60 (sessenta) dias de férias por ano, a fim

de evitar o agendamento, de ofício, pela Coger (art. 3º, §§ 3º e 4º, da Resolução CJF 130/2010).
8. Conforme a Circular Coger 12/2014, "os Diretores do Foro, no exercício da

competência delegada pela Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196 de 27/4/2011 (art. 3º, III), não poderão
deferir pedidos de interrupção, suspensão e adiamento de férias sem que haja imediata marcação e
deferimento de novo período para fruição do saldo remanescente ainda no ano em curso".

9. O juiz federal removido para vara ainda não instalada ou instalada em data recente não
poderá usufruir férias nos 90 (noventa) dias imediatamente subsequentes à instalação da vara.

Em caso de indeferimento da solicitação pela Diref, o prazo para marcação de novo
período ainda na escala do primeiro e do segundo semestres de 2019 será, impreterivelmente, de 24/9 a
28/9/2018.

As solicitações de férias com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias deverão ser
justificadas para exame da Coger por ocasião da autorização da escala, nos termos do art. 4º, § 4º, da
Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011.

Não será permitido que as Direfs autorizem, fora da escala, férias anteriormente indeferidas
pela Coger, salvo em caso de modificação da circunstância que tenha gerado a negativa.

Após a aprovação da escala, a solicitação de novo período de férias deverá ser feita via
sistema e será examinada pela Diref, detentora de competência delegada, com a observância das regras de
regência citadas.

Atenciosamente,
 
 

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 31/07/2018, às 19:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6469132 e o código CRC 1F70315B.
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