
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO pleito da Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região – ASSEJUFE no sentido de executar as atividades 
recreativas, artísticas, esportivas e socioculturais do CENTREJUFE;

CONSIDERANDO que a Res. 05 de 21/03/97, com a redação dada pela Res. 09 de 20/05/97, estabelece no seu art. 6º que aquelas 
atividades poderão ser terceirizadas, a critério da Administração;

CONSIDERANDO que a ASSEJUFE consigna nos seus estatutos sociais a integração dos servidores do Tribunal e da Justiça Federal de 1º Grau 
da 1ª Região, objetivo que a Administração procura alcançar;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de estabelecer critérios que visem a melhor ordenamento da funcionalidade das atividades 
do CENTREJUFE;

RESOLVE:

PORT. 259 DE 19/06/97

Autoriza a Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região (ASSEJUFE) a utilizar as instalações do Centro de Treinamento da Justiça Federal  
(CENTREJUFE) e dá outras providências.

Art. 1º É autorizada Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região (ASSEJUFE) utilizar as instalações do Centro de Treinamento 
da Justiça Federal  (CENTREJUFE).

Art. 2º A AUTORIZAÇÃO DE USO, contida no artigo anterior, restringe-se às atividades descritas no art. 5º da Res. 05 de 21/03/97, com a 
redação que lhe foi dada pela Res. 09 de 20/05/97.

Art. 3º A AUTORIZAÇÃO DE USO contida neste ato objetiva promover e estimular atividades associativas aos magistrados e servidores da 
Justiça Federal da 1ª Região e respectivos familiares.

Art. 4º O TRF da 1ª Região responsabiliza-se pela vigilância das dependências do CENTREJUFE e pelo pagamento das taxas de água e luz, 
bem assim do IPTU e seguro.

Art. 5º A ASSEJUFE responsabiliza-se pela administração de todas as atividades definidas no art. 2º desta Portaria, aí incluídas a manutenção 
das instalações, limpeza de piscinas, sauna, contratação de serviços de bar, lanchonete e restaurante, bem assim por toda a movimentação de 
pessoas nas dependências do CENTREJUFE.

Parágrafo único. A ASSEJUFE responsabiliza-se, ainda, pelos danos materiais e civis que se registrarem nas dependências do CENTREJUFE 
decorrente desta Autorização de Uso.

Art. 6º Para atender as despesas com manutenção e promoção das atividades socioculturais, desportivas e recreativas, a ASSEJUFE poderá 
utilizar-se de recursos financeiros decorrentes de:

I - mensalidades incidentes sobre freqüentadores;
II - arrendamento de serviços, tais como bares, restaurentes e lanchonetes;
III - locação de instalações para eventos comemorativos;
IV - promoções sociais;
V - outras receitas provenientes de eventual prestação de serviços a terceiros.
Art. 7º A Secretaria do TRF-1ª Região deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria, providenciar a entrega dos 

bens móveis e imóveis do CENTREJUFE à ASSEJUFE, por meio de termo formal.
Art. 8º Quaisquer benfeitorias a serem executadas no imóvel sede do CENTREJUFE deverão ser objeto de prévia autorização.
Art. 9º A revogação da presente Portaria implicará suspensão da AUTORIZAÇÃO DE USO.
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