
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI600-35ó3:>E/'jDE AGOSTO DE 2008. 

AOS · EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DO FORO DAS SEÇÕES 
JUDICIÁRIAS E DIRETORES DAS SUBSEÇÕES, JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA 
REGIÃO 

Encaminho para conhecimento de Vossas Excelências cópias das 

Resoluções abaixo relacionadas: 

./ RESOLUÇÃO/PRESI 600-017 de 08/ô8/2008 - Corrige o artigo 7° da 

Resolução/PRESI 600-007 de 1510412008 que regulamenta a licença 

dos servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da 

· Primeira Região, para participar de cursos ou eventos de capacitação; 

e 
./ RESOLUÇÃO/PRESI 600-018 de 12/08/2008 - Altera dispositivos da 

Resolução/PRESI 600-009 de 2110812007 que regulamenta a 

concessão de bolsa de estudos para cursos de pós-graduação lato 

sensu para os servidores da Justiça Federal da Primeira Região. 

Atenciosamente, 

Desembargador 

SA U/SUL, quadra 2, bloco K - Sede 11 - r andar - CEP 70070-900 - Telefone: 3314.5459 - Fax: 3226-6431 - diges@trf1.gov.br -
www.trf1.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO, 
' TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 10.100.02 

RESOÍ.UÇÃO/PRESI600-·oi~ DE 08 DE AGOSTO DE 2008. 

Cehige o artigo 7° da Resolução/PRESI, 600-
007 de 1.5/04/2008 que regulall)enta a licença 
dos seNidores da Justiça Federal de primeiro 
e segundó graus da Primeira Região., para 
participar de cursos ou eventos. .de 

,..) _; qapacitaçã0. 
... • f ., , 

I • 

O P~ESIDENTE CO TRIBUNAL RÉGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA , ·· 

. · REGIAO; no uso de .suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido nos 
I 

autos do Processo ,Administrativo 6.742/2007-- T..RF1, 

CONS.IDERANDO: 
J 

a) que entre ~ aprovação da matéria no ·consélho" de Administração do 

Tribunal Regfonal Federal -da Primeira Região e a emissão da Resolução/PRESI 600-007" 

de 15/04/2008, houve revogação da Resolução 269/2002 pela Resolução 5 de 14/03/2008 

do egrégio Çonselho da' J.ustiÇa Federal, resultando erro· material, 
I .. 

I 

"' RESOLVE: 

- Art. 1° Corrigir o art. 7° da Resolução/PRESI 600-007 de 15i04/2008, que · 
- - . I , 1 

passa a vigórar com a seguinte redação: · . . . 

) . 

TRF-1' REGIÁO~MP.15-o2-o5 

Art. 7° Na concessão da 
1 
licen_ça para capacitação, obseNar-s~-ão as 

disposições contidas nesta Resolução e na Resolução 5 de 14/03/2008- e 
posteriores do Conselho da Justiça Federal. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REG.IONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 10.100.02 . ) 

RESOLUÇÃO/PRESl 600- Oi8 DE i2, DE AGOSTO DE 2008. 

Altera dispositivos da Resolução/PRESI 600-
. 009 de 21/08/2007 que regulàmenta a 
concessão de bol·sa de estudos para cursos 
de pós-graguação lato sensu para os 
serv,idores da Justiça Fe·deral da Primeira 
Região. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, no uso. de s_uas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a decisão do 
, \ . 

Cons~lho de Administração, na sessão realizada em 07/08/2008, nos autos do Processo 

Administrativo 3.554/2008-- TRF1 , 

CONSIDERANDO: 

a) as dificuldades encontradas pela Divisão de Desenvol.viménto e Aváliação 
I . 

de Recursos Humanos - DIREH na operacionalização dos procedimentos relativos à . . . 
conce$S~o de bolsas de estudos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região; 

b) a pesquisa realizada em atos normativos de tribunais superiores relativos a 

, programas de concessão de bolsas de estudo, que demon·strou formas alternativas de 
I ~ 

proceder; 

c) a necessidade de alterar a Resolução/PRESI 600-009 de 21/08/2007, 
r 

publicada no Boletim de ServiçosN. 154 de 24/08/2007, 

-RESOLVE: r 

Art. 1° O art. 19 da Resolução/Presi 600-009 de 21/08/2007 passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

mF· t• REGIÃOi i!AP 15·02·05 

Art. 19 O servidor terá o benefício cancelado e estará impedido de 'recebér 
nova bolsa de estudos para curso de pós-gJaduação no prazo de 2 (dois) anos, 
dev~ndo recolher aos cofres públicos o valor custeado pelo Tribun·al ou pelas~ 
Seções ou Subseções Judiciárias de acordo com o disposto nos arts. 46 e 47 da 
Lei 8.112/1990, nos seguintes casos: · 

I -descumprimento de disposições desta Resolução;. 

, 11 - reprovação em alguma disciplina ou módulo, por falta ~u por 
aprovéitamento insatisfatório, que acarrete o desligamento do curso; r1 . \ 

111- desistência do curso; . ' , y\ 1 

I .... ' 1 , . 
IV - trancamento do curso, de módulo ou disciplina, sem ev1a . 
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PODER JUDICIÁRIO , . ' I 

TRIBUNAL ~EGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

'• 

autorizaçã·o do Tribunal; 

. V - cessão do servidpr para outro órgão não pertencente à Primeira 
t 

Região; . 

VI'- mudança de unidade de IÇ>tação, r~ssalv;adas a movimentação para 
~tender ao interesse da Administração e a movimentação que· mantenha a 
compatibilidade do curso com as novas atividades exercidas pelo servidor de 
qu~ trata o caput do art. 6° desta Resolução; 

VIl - desligamento do Quadro de Pessoal da Justiça Federal da Primeira 
Região durante o curso ou em período inferior a 2 (dois) anos após o término do 
curso; 

l, VIII - aposentaqoria, res~alvada a investidura em outro cargo sem 
interrupção dow(nculo com o Tribunal. 

Parágrafo único. Fica isento do ressarcimento do valor do benefício o 
servidor aposentado por invalidez. 

Art. 2° O Capitulo XI da Resolução/Presi 600-009 de~ 21/08/2007 passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

(. 

ÇAPÍTULO'XI 
DO PAGAMENTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Art. 22 O valor referente. às bolsas de estudos será pago pelo Tribunal ou 
pelas Seçõe~ JuCi:ficiárias, conforme o caso, mediante reembolso ao servidor, em 
conformidade ~om os · recursos financeiros destinados para tal finalidade no 

. programa Capadtàção de Recursos Humanos- CRH. 
I 

Parágrafo ynico. Para os fins desta ResoluçãÕ1 entenda-se como 
reembolso a devolução, ao servidor, do valor pago_que, comprovadamente, este 
tenha despe'ndido para participar do curso, observado ·o val0r iríaividual máximo 
da bolsa·. 

Art. 23 A -bolsa de estudos· inclui soment~ matrícula e mensalidades até o 
valor individual máximo determinado e não inclui possíveis taxas referentes ao 
processo de pré-seleção estabelecidas pela instituição de ensino escolhida pelo 
servidor. 

Art. 24 Caso o curso escolhido tenha valor superior ao valor individual 
" . 

máximo determinado, a diferença será custeada pelo próprio servidor. 
. ' 

· Art. 25 Nos cursos.. .de pós-graduação a distância, despesas com 
,PaSséjgens e-diárias serão custeadas PE\llo pr-óprio servidor. 

Art. 26 Em hipótese ·alguma o Tribunal, as Seções ou Subseções 
Judiciár.ias págarão qualquer outra despesà relativa às ativid~des ou viagens 
inerentes-ao Curso. 

. ' 
Art. 27 Para a obtenção do reembolso, o servidor deve apresentar cópia 

do contrato, ajustet ou outro instrumento ce:lebrado cor:n a instituição de ensino, 
bem como os seguintes documentos: . - · · 

'• , I- comprovant~ d~ f~~qüência e aproveitamentÓ no período, do JÓdulo ou . 
disciplina a que se refira o pagàmento; · (i 

, ·- li \ 
11- com'provante de pagamento no qual conste: ' ., 1 AJ\' 

" , \ 1 {/v v • 

a) Aome do servidor e inscrição no Cadastro de Pessoas Ft ic ;s (éP }; 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRlBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 'PRIMEIRA REGIÃO 

b) nome da instituição de ensino e i_Dscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) valor pago; 

d) período, módulo, matéria ou disciplina a que se refere o pagamento. 

Art. 28 Caberá á área de desenvolvimento de recursos humanos, do 
Tribunal ou Seccional, atestar o comprovante de pagamento ·e encaminhá-lo á 
área responsável pela execução financeira. 

Parágrafo único. O reembolso será efetuado em até 1 O (dez) dias após a 
apresenta'ção do co,mprovante d~ pagamento á área de desenvolvimento de ' 
recursos humanos. 

Art. 2ª Os recursos destinados a esse benefício obedecerão ao limite da 
dotação orçamentária destinada á concessão das bolsas a cada exercícío. 

Art. 3° A Resolução/Presi 600-009 de 21/08/2007 déverá ser republicada com 

as alterações determinadas -por esta Resoluçã0. 

sé as disposições em contrário. 

r 

/ 

/ 

lRF· I' REGIÀ()'IMP.15·02·05 
I 

\ . . 

vigor na data de sua publicação, revogando-

.. 
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