
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

CIRCULAR TRF6 - COGER 5/2022

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

E JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DA SEXTA REGIÃO.
 
 
Ref.: Escala de fériasde 2023/Justiça de Primeiro Grau/TRF6—

primeiro e segundo semestres
 
Informo que está aberta a escala de férias a serem usufruídas no ano

de 2023, 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.

A marcação de férias deverá ser efetuada até o dia 14/10/2022,
unicamente por meio do Sistema de Magistrados, no portal do TRF da 1ª
Região na internet (compartilhamento previsto nos §§ 1º e 2º do art. 7º da
Portaria CJF 385, de 01/08/2022), que está adaptado às regras contidas na
Resolução CJF 764/2022 e no Provimento TRF6-Coger 5/2022.

Destaco que mesmo os juízes(as) federais e juízes(as) federais
substitutos(as) que se enquadram nas hipóteses de presunção da necessidade de
serviço (art. 16, §§ 1° e 2º, da Resolução CJF 764/2022) deverão indicar datas que,
posteriormente, poderão ser suscetíveis de alteração, conforme previsto no art. 12, §
2º, da Resolução CJF 764/2022.

Deve-se, ainda, observar que:
1. Não poderão entrar em gozo de férias simultaneamente: juiz federal

e o juiz federal substituto em exercício na mesma vara; todos os juízes federais
integrantes da mesma turma recursal onde houver mais de uma; mais de um juiz
federal integrante de turma recursal onde houver apenas uma; o diretor e o vice-
diretor do foro (art. 10º, I, II e IV, da Resolução CJF 764/2022; Provimento TRF6-
Coger 5/2022).

2. Na existência de interesse pelo mesmo período, deverão ser
observados os critérios da antiguidade e do rodízio, especialmente nos meses de
férias escolares, prevalecendo eventual acordo estabelecido entre os Juízes
interessados (Provimento TRF6-Coger 5/2022).

3. Havendo conflito nas datas indicadas para marcação, terá
preferência: o juiz federal sobre o juiz federal substituto; o juiz federal em exercício
há mais tempo na respectiva turma recursal; o diretor do foro sobre o vice-diretor do
foro (art. 10, § 1º, I, II e IV, da Resolução CJF 764/2022).

4. Resolvido o conflito, para os períodos subsequentes deverá haver
alternância entre os interessados, até que todos tenham exercido o direito de
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preferência na opção que lhes aprouver. Se a concomitância for parcial e relativa a
período igual ou inferior a 10 (dez) dias, poderão as férias ser marcadas a critério da
autoridade competente para autorizá-las, mediante indicação da inexistência de
prejuízos para o serviço judiciário (art. 10, §§ 2º e 3º, da Resolução CJF 764/2022).

5. O interesse da Administração deve prevalecer se colidir com o
interesse do magistrado na marcação das férias (art. 11 da Resolução CJF
764/2022).

6. Em cada mês deverá permanecer em exercício, na seção e na
subseção judiciária, pelo menos metade do número efetivo de juízes,
desconsiderada a fração (Provimento TRF6-Coger 5/2022) .

7. Deve ser observada a necessidade de indicação de período
equivalente às férias anuais, a fim de evitar o agendamento, de ofício, pelo
presidente do tribunal ou pelo corregedor regional, conforme o caso (art. 8º, § 1º, da
Resolução CJF 764/2022).

8. As férias pendentes de marcação relativas ao ano de 2022 e aos
anos anteriores deverão ser fruídas com prioridade, de acordo com a ordem
cronológica, de forma a se evitar acumulação no exercício de 2023.

9. Em caso de omissão na marcação do período equivalente às férias
anuais, consoante determina o art. 8º, § 1º, da Resolução 764/2022, as férias serão
marcadas de ofício, nos termos do disposto no seu § 1º, se, após instado a suprir a
omissão, o interessado não o fizer no prazo de 10 (dez) dias.

10. As férias só poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade
do serviço, devidamente explicitada, sendo vedada a interrupção antecipada ou por
motivo de excesso de processos ou em função de eventos corporativos e/ou cursos
de aperfeiçoamento não obrigatórios (Provimento TRF6-Coger 5/2022). O saldo
remanescente deverá ser gozado continuamente, na ordem cronológica dos
períodos aquisitivos (art. 14, § 1º, da Resolução CJF 764/2022).

11. A interrupção das férias por imperiosa necessidade de serviço,
bem como as suspensões não previstas expressamente nas normas administrativas
(Resolução CJF 764/2022 e Provimento TRF6-Coger 5/2022) dos Juízes Federais em
exercício, exclusivamente, no 1º grau de jurisdição, somente poderá ser deferida
pelo Corregedor Regional (Decisão no Pedido de Providências 0006331-
90.2021.2.00.0000 do CNJ).

12. O Diretor do Foro da Seção Judiciária, no exercício da competência
delegada, não poderá deferir pedidos de adiamento ou suspensão de férias sem que
haja imediata marcação e deferimento de novo período para fruição do saldo
remanescente ainda no ano em curso.

Em caso de indeferimento da solicitação pela Diref, o novo período
de marcação, ainda na escala do primeiro e do segundo semestres de 2023, será
de 25/10/2022 a 04/11/2022, impreterivelmente.

As solicitações de marcação de férias não realizadas na escala anual,
bem como os pedidos de alterações, inclusive daquelas deferidas na escala anual,
deverão ser feitos com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias do início do gozo
quando o pedido ensejar despesas remuneratórias.

Não será permitido que a Diref autorize, 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 realizada via sistema e será examinada pela Diref, detentora de
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competência delegada, com a observância das regras de regência citadas.
 
Atenciosamente,
 
Desembargador Federal VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Corregedor Regional da Justiça Federal da 6ª Região

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Vice-
Presidente e Corregedor Regional do TRF da 6ª Região, em 30/09/2022, às
14:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0064304 e o código CRC 461709F0.
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