
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR PRESI - 11327420

Ref.: Abertura da escala das férias a serem fruídas no ano de 2021.

 

AOS EXCELENTÍSSIMOS(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS CONVOCADOS(AS)
PARA ESTE TRIBUNAL

 

Senhores(as) Juízes(as) Federais convocados(as),

 

 

Informo que está aberta a escala de férias a serem usufruídas no ano de 2021 (art. 21,
XLVII,  do  Regimento  Interno),  inclusive  com a  opção  quanto  à  percepção  do  adiantamento  da
gratificação natalina, da antecipação do subsídio mensal correspondente, bem como do abono de férias
de que trata a Resolução CNJ 293/2019.

Destaco  que  a  solicitação  de  férias  deverá  ser  efetuada  unicamente  por  meio  do
Sistema  de  Magistrados  no  portal  do  Tribunal  na  internet,  para  posterior  aprovação  (art.  3º,  I,
da Resolução CJF 130/2010).

Ressalto ser necessária a observância do aspecto cronológico na marcação, ou seja,
períodos anteriores e eventuais saldos deverão ser marcados antes dos períodos de 2021 (art. 10, § 2º,
da Resolução CJF 130/2010).

Consoante  o  disposto  no  art.  3º,  §  da  Resolução  CJF 130/2010,  é  obrigatória  a
marcação de 60 dias de férias por ano, para organização da Administração, ao menos como estimativa,
cujas datas poderão, após a publicação da escala de férias, serem alteradas nas hipóteses do art. 9º
da Resolução CJF 130/2010, e no prazo mínimo de 45 dias antes da data do início (§ 2º  do art. 9º
da Resolução CJF 130/2010) ou mesmo interrompidas por imperiosa necessidade do serviço (art. 10
da Resolução CJF 130/2010 e art. 179, § 2º, do Regimento Interno).

Em observância ao disposto no art. 2º da Portaria Conjunta Presi/Coger 10896076, os
períodos eventualmente  adiados  deverão ser marcados para  fruição ainda  no primeiro semestre de
2021. 

Em caso de omissão na marcação dos 60 dias, consoante determina o § 3º do art. 3º
da  Resolução CJF 130/2010,  e,  se  for  o  caso,  daqueles remanescentes dos que  deveriam ter  sido
usufruídos em 2020, as férias serão marcadas de ofício, nos termos do disposto no seu § 4º, se, após
instado a suprir a omissão, o interessado não o fizer no prazo de 10 dias.

As solicitações deverão ser efetuadas até 20/10/2020  em razão da  necessidade  de
tempo hábil para análise e encaminhamento da escala de férias às áreas de Pagamento das respectivas
Seccionais.

Atenciosamente,

 
Desembargador Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI

Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no exercício da Presidência
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Documento assinado eletronicamente por Francisco de Assis Betti, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência do TRF - 1ª Região, em 25/09/2020, às 18:21 (horário de Brasília), conforme art.
1º, § 2º, 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 11327420 e o código CRC BD62B077.
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