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CIRCULAR/COGER/N. 15 Brasília, 1º de outubro de 2012. 

Ref.: Escala de Férias – 1º período 2013 
 

AOS EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FED ERAIS, JUÍZES(AS) 
FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUD ICIÁRIAS DA JUSTIÇA 
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 

Informo que no período de 03 a 22/10/2013 Vossa Excelência deverá 
marcar, pelo Sistema de Magistrados – disponível no Menu “Juízes Federais” –, as férias 
referentes à escala do primeiro semestre de 2013, devendo ser utilizado o navegador 
Mozilla Firefox, tendo em vista que algumas funcionalidades somente estão disponíveis 
neste programa. 

Esclareço que a marcação somente ocorrerá pelo sistema, elaborado 
conforme as normas contidas no Provimento/Coger 38/2009, bem como na 
Resolução/CJF 130/2010 (alterada pelas Resoluções/CJF 176/2011 e 195/2012) e 
Portaria Conjunta/Presi/Coger/Cenag 196, de 27/04/2011.  

Ressalto a necessidade de se observar que: 

1) os juízes da mesma vara não poderão entrar em gozo de férias 
simultaneamente  (arts. 3º, § 5º, da Resolução/CJF 130/2010, 99, I, do Provimento/Coger 
38/2009 e 4º, I, da Portaria Conjunta/Presi/Coger/Cenag 196, de 27/04/2011); 

2) na existência de interesse pelo mesmo período, deverá prevalecer o 
acordo entre os juízes interessados (art. 99, III, do Provimento/Coger 38/2009). Não 
havendo acordo, será adotado o rodízio entre titular e substituto de que trata o art. 3º, § 
6º, da Resolução/CJF 195/2012, de 12/7/2012. 

3) em cada mês deverá permanecer em exercício , na seção ou subseção 
judiciária, pelo menos metade do número efetivo de juízes , desconsiderando-se a 
fração (art. 99, II, do Provimento/Coger 38/2009); 
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4) os saldos remanescentes  de férias de exercícios anteriores deverão ser 
gozados em ordem cronológica  (art. 4º, § 3º, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 
196/2011); 

5) as férias só poderão ser interrompidas por estrita necessidade do serviço 
(arts. 10 da Resolução/CJF130/2010 e 5º, caput, da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 
196/2011), devidamente explicitada, sendo vedada a interrupção fundamentada em 
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, seguindo a ordem 
cronológica dos períodos aquisitivos (art. 10, § 2º da Resolução/CJF 130/2010). 

6) observância da necessidade de gozo de sessenta dias de férias por ano, 
a fim de evitar-se o agendamento de ofício pela COGER (§§ 3º e 4º da Resolução/CJF 
130/2010).  

7) 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; 

Ocorrendo indeferimento da solicitação pela Diref, o prazo para marcação de 
novo período ainda na 1ª escala de 2013 será, impreterivelmente, de 06 a 12/11/2012. 

As solicitações de férias que impliquem interstícios inferiores a 60 dias, 
deverão ser justificadas para exame da Coger, por ocasião da autorização da escala, nos 
termos do § 4º do art. 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 modificação da situação que tenha gerado a 
negativa. 

Igualmente, após a aprovação da escala, a solicitação de um período novo 
de férias deverá ser feita via sistema com análise pela Diref, em competência delegada. 

Atenciosamente, 

 
 

Desembargador Federal CARLOS OLAVO 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região  


