
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER - 6469344

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

 
AOS EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) DIRETORES(AS) DE FORO

DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.
 
Senhores Juízes Diretores de Foros,
Informo que, a partir de 20/8/2018, todos os magistrados dessa seccional deverão marcar

as férias a serem usufruídas no primeiro e no segundo semestre de 2019 conforme cronograma constante
da tabela abaixo.

Período Responsável Ação

20/8 a 7/9/2018 Magistrados Prazo inicial: proceder à marcação das férias no sistema.

10/9 a 21/9/2018 Diref Examinar todas as solicitações.

24/9 a 28/9/2018 Magistrados* Proceder à marcação de novo período de férias no
sistema.

1º/10 a
5/10/2018 Diref Examinar as solicitações pendentes e liberar a escala

para a Coger.

8/10 a
26/10/2018 Coger Autorizar a escala de férias.

* Magistrados que tiveram suas férias indeferidas ou que não
as marcaram dentro do prazo inicial.

As regras a serem observadas estão contidas na Circular Coger 6469132, encaminhada por
e-mail a todos os magistrados, bem como 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. A observância dos termos constantes nos normativos acima citados, portanto, é
fundamental para o exame das solicitações de marcação de férias dos magistrados.

No período referente à escala do primeiro semestre de 2019, no exercício da delegação de
competência constante da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011, ao examinar os pedidos de
marcação, alteração, interrupção, adiamento ou antecipação de férias, deverão ser observados pelas Direfs,
além do contido na Circular Coger 6469132, os seguintes pontos:

Circular Coger TRF1-Corregedoria-GAGER 6469344         SEI 0015090-12.2018.4.01.8000 / pg. 1



1. O juiz federal que agendar suas férias dentro da escala terá prioridade sobre aquele que
não realizar a marcação no referido período, observado o rodízio entre titular e substituto na escolha dos
períodos de férias no ano. O titular tem prioridade na opção dos primeiros 30 (trinta) dias, e o substituto tem
prioridade no período seguinte (art. 3º, § 6º, da Resolução CJF 130/2010).

2. Não será permitida a autorização, fora da escala, de férias anteriormente indeferidas pela
Coger, salvo se modificada a circunstância que tenha gerado a negativa, o que deve ser registrado no campo
"justificativa".

3. Ressalvadas as previsões legais, a interrupção das férias somente pode ser deferida nos
casos de imperiosa necessidade de serviço, devidamente justificada. É  vedada a interrupção motivada
por excesso de processos ou em função de eventos corporativos e/ou cursos de aperfeiçoamento não
obrigatórios.

4. Conforme a Circular Coger 12/2014, "os Diretores do Foro, no exercício da
competência delegada pela Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011 (artigo 3º, inciso 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".

5. A Diref poderá realizar alteração ou marcação de férias, de ofício, quando o magistrado,
por qualquer motivo, estiver impossibilitado de acessar o sistema. A situação deverá ser registrada, e e-mails
deverão ser enviados aos interessados, motivo pelo qual a ocorrência deverá estar devidamente justificada.

6. As solicitações de férias realizadas com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias
deverão ser justificadas pelos magistrados, para exame da Coger, por ocasião da autorização da escala, nos
termos do art. 4º, § 4º, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011. Nessa hipótese, eventual
discordância da Diref quanto ao deferimento do pedido formulado pelo magistrado não poderá ser baseada
em mera ausência de observância de antecedência inferior a 60 (sessenta) dias, uma vez que se trata de
matéria de atribuição da Corregedoria Regional;

7. 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.

Informo que, para utilização do Sistema de Magistrados, deverá ser utilizado o navegador
Mozilla Firefox, visto que algumas funcionalidades somente estão disponíveis nesse programa.

Ressalto que o encaminhamento das decisões de alteração de férias para o e-mail da Coger
e Asmag, conforme preceitua o art. 7º da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/2011, não é mais
necessário, devido à automação promovida pela Disad/Secin no Sistema de Magistrados.

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
6469344 e o código CRC D6BD884F.
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