
PORTARIA/PRESI/CENAG 245 DE 28/06/2012

Aprova a alteração da Instrução Normativa IN-14-11 – Viagens a Serviço.

O PRESIDENTE do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no uso das atribuições previstas no art. 21, X, do Regimento Interno, de acordo 
com o que consta nos autos do Processo Administrativo 6.644/2007 – TRF1, 

CONSIDERANDO: 
a) a Resolução 189, do Conselho da Justiça Federal – CJF, de 14 de março de 2012, que inclui o § 3º art. 105-B no Capítulo VIII – Da Ajuda 

de Custo e Diárias, Subseção I – Das Diárias no Território Nacional, da Resolução CJF 4, de 14 de março de 2008; 
b) a necessidade de adequar as normatizações internas às determinações dos órgãos superiores;
c) que as Instruções Normativas são instrumentos dinâmicos, que devem acompanhar a evolução de métodos e procedimentos desenvolvidos 

na prática administrativa, 
RESOLVE:
I – APROVAR a atualização adaptativa da IN-14-11 – Viagens a Serviço, Módulos 1, 2 e 5, seguindo alterações descritas no Anexo I desta 

Portaria.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

Quadro de alterações para a IN-14-11 – Viagens a Serviço
Maio/2012

REGULAMENTAÇÃO ATUAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

Módulo 1, folha 1, I – REFERÊNCIAS: inclusão de novo item.

05 d) Resolução 189, de 14/03/2012, do CJF, que dispõe sobre a 
inclusão de artigo na Resolução CJF 4, de 14/03/2008.

Módulo 2, folha 7
Módulo 2, folha 7: inclusão de novo item 11 e 11.1 (e a 
conseqüente renumeração dos itens 11 a 20 deste módulo, para 12 
a 21, nas folhas 7 a 11)
11 – o servidor que se afastar da sede do serviço, acompanhando 
magistrado na qualidade de assessor ou prestando assistência direta, 
fará jus à diária correspondente a 80% do valor da diária percebida 
pelo magistrado.
11.1 – O magistrado indicará o nome do servidor que o estará 
acompanhando na qualidade de assessor ou prestador de assistência 
direta na atividade objeto da viagem a serviço. 
11.2 – Será considerado acompanhamento o período da viagem em 
que o magistrado esteja efetivamente presente, desconsiderados o 
período anterior à sua chegada e o posterior à sua saída.   
11.3 – O acompanhamento do servidor deverá ser autorizado, no 
Tribunal, pelo Presidente, pelo Corregedor, ou pelo Coordenador do 
JEF, conforme o caso; e, na 1ª Instância, pelo Diretor do Foro.    

Módulo 5, folha 2 Módulo 5, folha 2: alteração dos itens 03.1 e 04.1, c, para adaptar-
se às renumerações dos itens 16 e 17.

03.1 – A prestação de contas de magistrado obedece ao descrito no 
item 17.1, Módulo 02, desta IN. 

03.1 – A prestação de contas de magistrado obedece ao descrito no 
item 18.1, Módulo 02, desta IN. 

04.1 – c) relatório circunstanciado da viagem, conforme descrito no 
item 16 e subitem 16.1, do Módulo 2 desta IN.

04.1 – c) relatório circunstanciado da viagem, conforme descrito no 
item 17 e subitem 17.1, do Módulo 2 desta IN.
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