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DIRETORA DA SECAD: Leotávia Helena Fraxe de Queiroz 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIAS 
 

PORTARIA N. 143-SECAD, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria N. 233/2010, de 
30.09.2010 e tendo em vista que foi decidido nos auto do Processo Administrativo N. 12/1996/RR, RESOLVE: 
 

DESIGNAR o servidor LUIZ MARCELO BASTOS MOREIRA DE SOUZA, Analista Judiciário, Área Administrativa, Quadro de Pessoal da 
Justiça Federal da 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, para substituir o servidor ARIOSVALDO DE OLIVEIRA VIEIRA na Função 
Comissionada, Código - FC-05, de Supervisor da Seção de Depósito e Arquivo Judicial, da Secretaria Administrativa, no dia 28.10.2011, em 
virtude do afastamento do titular por motivo de licença médica. 
 
PORTARIA N. 144-SECAD, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria N. 233/2010, de 
30.09.2010, RESOLVE: 
 

DESIGNAR a servidora CLEA BEZERRA MAGALHÃES, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Quadro de Pessoal da Justiça Federal 
da 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, para substituir o servidor FRANCISCO JORIS SOUZA MARTINS na Função Comissionada, 
Código - FC-05, de Supervisor da Seção de Classificação e Distribuição, da Secretaria Administrativa, no período de 27.10.2011 a 10.11.2011, 
em virtude do afastamento do titular por motivo de licença médica. 
*Portarias assinadas pela Diretora da SECAD – Leotavia Helena Fraxe de Queiroz,  

 
 

3ª VARA FEDERAL 
 

PORTARIAS 
 

PORTARIA   GABJU N. 14/2011 de 27 de outubro de 2011. 
 

O Juiz Federal - DR. CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA – em exercício na 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, JEF Cível e 
Criminal, no uso de suas atribuições legais e administrativas: 
 

Considerando o que dispõe a Resolução N. 14/2008 do Conselho de Justiça Federal (CJF) acerca da escala de férias dos servidores da 
Justiça Federal de primeiro grau, bem assim os demais dispositivos relativos à matéria, resolve regulamentar a confecção de escala de férias 
anuais dos servidores desta 3ª Vara da Justiça Federal em Roraima, nos seguintes termos: 
 
DAS DIPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. O gozo de férias anuais pelo servidor deve ocorrer em época que melhor atenda à administração dos serviços da Vara, procurando-
se conciliar essa conveniência com o interesse dos servidores. 
 
DA PROPOSTA DE ESCALA DE FÉRIAS 
 

Art. 2º. Entende-se por proposta de escala de férias anuais dos servidores da 3ª Vara da Justiça Federal em Roraima o documento que 
compatibilize os interesses dos servidores manifestados através de requerimento padrão com as viabilidades aferidas pela Direção de 
Secretaria da Vara, encaminhado por essa ao Magistrado no exercício da titularidade da Vara para aprovação da escala de férias anuais. 

1ª Vara Juiz Titular - Helder Girão Barreto 
 

1ª Vara Juiz Substituto - Marcos Vinícius Lipienski   
 

2ª Vara Juiz Titular - Leandro Saon da Conceição Bianco 
 

3ª Vara - Juiz Titular - Carlos Alberto Gomes da Silva 
 

3ª Vara - Juíza Substituta - Mara Elisa Andrade 
 

T. Recursal - Leandro Saon da Conceição Bianco         

Helder Girão Barreto 
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Art. 3º. As férias do servidor serão antecedidas de requerimento padrão dirigido ao Diretor de Secretaria da Vara até o dia 10 de novembro 
do ano anterior ao gozo das férias - ou até 20 dias anteriores ao do período para requerimento fixado na Seccional (art. 3º § 1º da Resolução 
N. 14/2008) - o qual elaborará proposta de escala de férias dos servidores da Vara. 

Art. 4º. A Direção de Secretaria da Vara deverá, até o dia 20 de novembro de cada ano – ou em até 10 dias anteriores à data fixada pela 
Seccional, elaborar a proposta de escala de férias do ano posterior e a submeter à apreciação do Magistrado no exercício da titularidade da 
Vara. 

§ 1º A confecção da proposta de escala de férias e a autorização da escala de férias é competência, respectivamente, do Diretor de 
Secretaria da Vara e do Magistrado no exercício da titularidade da Vara, e precede o registro do pedido formulado pelo servidor junto ao 
SARH. 

§ 2º Na elaboração da proposta de escala de férias, a Direção da Secretaria da Vara tomará as medidas necessárias a evitar que um 
servidor goze férias sempre nos meses considerados mais concorridos, devendo para tanto, ter atualizado histórico de férias gozadas pelo 
servidor. 

Art. 5º. A Direção de Secretaria da Vara, antes de efetuar a confecção da proposta de escala de férias deverá informar aos servidores que 
o interesse de data para a marcação de férias deverá ser conciliado com a conveniência da administração do serviço de Vara, de tal sorte que 
a secretaria e assessoria jurídica de cada Magistrado não fiquem desfalcadas de mais de 20% (vinte por cento) e 50% (cinquenta por cento) do 
seu efetivo, respectivamente. 

Art. 6º. A confecção da proposta de escala de férias da Vara deverá levar em consideração o princípio da continuidade da prestação 
jurisdicional de tal sorte que preveja a redistribuição automática do serviço do servidor que vier a adentrar em gozo de férias a outros 
servidores. 

§ 1º Cabe à Direção de Secretaria da Vara, com auxílio dos Supervisores, a implementação de medidas que visem o treinamento dos 
servidores que substituirão aqueles que entrarem de férias.  

Art. 7º. Havendo mais de um servidor interessado em gozar férias no mesmo período e o afastamento destes comprometer a administração 
dos serviços da Vara, a Direção da Secretaria da Vara, utilizando de experiência comum e técnica, deverá demonstrar as vantagens da 
escolha ocorrer através do consenso dos servidores envolvidos e as desvantagens do período de férias ser  marcado pela chefia imediata. 

§ 1º Caberá à Direção da Secretaria da Vara marcar o período de férias dos servidores quando houver diversos interessados 
pleiteando o gozo de férias no mesmo período e estes não chegarem a um consenso. 

Art. 8º. A marcação das férias dos servidores que atuem no âmbito da assessoria jurídica deverá coincidir, preferencialmente, com as férias 
do Magistrado a que esses servidores estiverem vinculados.  

§ 1º No caso dos servidores lotados na assessoria jurídica, o requerimento padrão que trata o art. 2º desta Portaria deverá ser dirigido 
diretamente ao Magistrado a que estes estiverem vinculados. 
Art. 9º. A luz da proposta de escala de férias apresentada pela Direção de Secretaria da Vara, o Magistrado no exercício da titularidade da 
Vara aprovará, ou não, a escala de férias para o ano subsequente. 

§ 1º A escala de férias do ano posterior aprovada pelo Magistrado no exercício da titularidade da Vara será publicada na Secretaria da 
Vara, no lugar de costume. 
 
DO REGISTRO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR NO SARH 
 

Art. 10. O servidor após tomar ciência da escala de férias autorizada pelo Magistrado no exercício da titularidade da Vara deverá fazer o 
registro no SARH – Sistema de Gestão de Recursos Humanos, dentro dos prazos previstos por este sistema. 
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo ao servidor que ainda não tiver completado o período aquisitivo, embora suas férias deva 
constar da escala de férias da Vara. 
 
 DA ALTERAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS 
 
 Art. 11. A alteração da escala de férias aprovada poderá ocorrer por necessidade do serviço ou por interesse do servidor, neste caso com a 
anuência da chefia imediata, devidamente justificados. 

§ 1º A necessidade do serviço será caracterizada através da justificativa apresentada, por escrito, pela chefia do servidor. 
§ 2º É de 45 (quarenta e cinco) dias antes da entrada em gozo do primeiro período das férias, o prazo para a alteração da escala de 

férias por interesse do servidor. 
§3º É de 10 (dez) dias antes da entrada em gozo do segundo e terceiro períodos das férias, o prazo para a alteração da escala de 

férias por interesse do servidor. 
§4º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica nas hipóteses de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, licença para 

tratamento da própria saúde, licença à gestante e à adotante, licença-paternidade, licença por acidente de serviço, falecimento do cônjuge, 
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

§ 5º No caso de licença para tratamento da própria saúde, concedida antes do início das férias, estas serão alteradas para o término 
da licença ou do afastamento, considerando-se o saldo remanescente. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 12. Em caso de ocorrência de vacância de cargo cujas férias do ocupante estejam marcadas, a Direção de Secretaria da Vara deverá 
retirar o registro das férias da escala de férias, abrindo franquia aos demais servidores para os fins de gozar férias em substituição àquele cujo 
cargo vagou, respeitadas as disposições e princípios desta Portaria, devendo após a alteração apresentar ao Magistrado no exercício da 
titularidade da Vara a nova escala de férias a qual será aprovada ou não. 

Art. 13. Em caso de ocorrência de hipótese de provimento de cargos, a Direção de Secretaria da Vara, se for o caso, deverá promover a 
alteração da escala de férias, respeitando as marcações já efetuadas pelos demais servidores, devendo, após a alteração, apresentar ao 
Magistrado no exercício da titularidade da Vara a nova escala de férias que será aprovada ou não. 

Art. 14. São princípios que norteiam o requerimento de marcação de férias pelo servidor e a elaboração de proposta de escala de férias 
pela Direção de Secretaria da Vara, a colaboração mútua, a isonomia, a publicidade, a impessoalidade, a razoabilidade e a continuidade da 
prestação jurisdicional. 

Art.15.  Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzindo efeitos a partir da data da sua publicação. 
 
*Portaria assinada pelo Juiz Federal - Carlos Alberto Gomes Da Silva 

 


