
PORTARIA/PRESI 600-124 DE 24/04/2009

Altera as Portarias PRESI 600-009 de 12/01/2007 e 100-145 de 03/06/2008.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta nos autos do Processo Administrativo 6.817/2008 – TRF1, 

CONSIDERANDO:
a) o disposto no art. 4º da Lei 9.788 de 19 de fevereiro de 1999, que atribui ao Conselho da Justiça Federal - CJF a regulamentação das 

convocações de juízes federais para autuação nos Tribunais Regionais Federais; 
b) a Resolução 51, de 31 de março de 2009, do CJF, que dispõe sobre a convocação de juízes federais para o exercício da jurisdição no 

segundo grau ou para auxílio aos seus serviços;
c) a necessidade de implementação imediata das medidas previstas no art. 5º da mencionada Resolução, bem como a atribuição conferida 

ao Presidente de cada Tribunal, pelo art. 8º do mesmo regramento, de baixar os atos normativos considerados indispensáveis ao cumprimento 
das disposições regulamentadas,

RESOLVE:
Art. 1º Durante o período de convocação, o juiz federal fará jus a:
I – pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do Tribunal, limitado ao valor de 2 (duas) diárias e meia por semana, 

destinadas a indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana, na hipótese do inciso I do art. 1º da Resolução/PRESI 600-10 
de 22/11/2006;

II – exclusivamente para os juízes convocados para auxílio, hipótese prevista no inciso II, do art. 1º da Resolução/PRESI 600-10 de 22/11/2006, 
pagamento de até 2 (duas) diárias e meia de membro do Tribunal, de acordo com tabela instituída pelo Conselho da Justiça Federal, e 1 (uma) 
passagem aérea de ida e volta, com retorno à seção judiciária de origem, por sessão de que participar. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento de diárias e passagens aos juízes vinculados à Seção Judiciária do Distrito Federal ou àqueles cuja 
presença no Tribunal não exija deslocamento de sede. A vedação contida neste parágrafo não se aplica aos juízes oriundos da Seccional do 
Distrito Federal quando houver necessidade de deslocamento, a serviço, para outra unidade federativa.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2009. 

Portaria assinada pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian.• 
Publicada no Boletim de Serviço n. 73, de 29/04/2009.• 


