
RESOLUÇÃO 6 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1989 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das 

atribuições conferidas pelo art. 21, item XXII, do Regimento Interno, assim como o 
decidido no Processo 131/89-DF, em Sessão Plenária, realizada no dia 23 de novembro 
de 1989, 

 
RESOLVE estabelecer os seguintes critérios para a substituição de servidores 

lotados nos Gabinetes dos Srs. Juízes deste Tribunal, nos casos de afastamento 
decorrente de férias, licenças e outros impedimentos ocasionais. 

 
Art. 1º  As férias dos servidores dos Gabinetes dos Senhores Juízes 

deverão ser fixadas, em regra geral, para os meses de janeiro e julho, ressalvados os 
casos especiais a critério do Juiz titular do Gabinete. 

 
Art. 2º  As substituições dos Chefes de Gabinete e Auxiliares 

Especializados (motoristas) serão sempre remuneradas. 

Parágrafo único. Os Chefes de Gabinete deverão ser substituídos 
preferencialmente pelos servidores lotados naquela unidade. 

 
Art. 3º  Os demais servidores de Gabinete, Assessor de Juiz, Assistente 

Datilógrafo e Auxiliar Especializado (contínuo) não poderão ser substituídos durante os 
respectivos períodos de férias. 

Parágrafo único. o Assessor de Juiz somente será substituído quando o 
impedimento ou afastamento se der por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

 
Art. 4º  Somente serão remuneradas as substituições dos servidores 

constantes do art. 3º em casos especiais de afastamento que não impliquem férias, 
tais como licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de pessoa da 
família, licença especial, licença gestante, etc. 

§ 1º A substituição do Assessor de Juiz recairá somente em servidor Bacharel 
em Direito. 

§ 2º A substituição dos Assistentes Datilógrafos, Auxiliar Es-pecializado 
(contínuo) deverão ser feitas por servidores que atendam aos requisitos para o 
exercício da função. 

 
Art. 5º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, à 

exceção dos casos de substituição já ocorridos, os quais deverão retroagir seus efeitos 
à data do evento, desde que se enquadrem nos critérios ora estabelecidos. 

 
 

JUIZ VIEIRA DA SILVA 
Presidente 
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