
PORTARIA/PRESI/SECOR 72 DE 07/02/2011

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no 
Processo Administrativo 1.337/2009 – TRF1,

CONSIDERANDO:
a) a edição da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
b) a Resolução 39 de 12/12/2008 do Conselho da Justiça Federal;
c) a Resolução/Presi 600-28 de 18/12/2009;
d) a necessidade de definir os valores do auxílio-transporte devido aos estagiários, de modo a adequá-los à realidade de cada Secão e 

Subseção, para melhor atender às necessidades dos estudantes;
RESOLVE:
I – Nas Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região, o Diretor de Foro terá autonomia para definir os valores do auxílio-transporte, 

conforme a necessidade da seccional e das subseções a ela integradas;
1 – A definição dos valores referidos no item anterior dar-se-á com efeitos a partir do mês de janeiro de cada ano, com observância dos 

limites anuais dos créditos orçamentários autorizados para a seccional para o pagamento do auxílio-transporte cujo valor diário não poderá ser 
superior ao valor fixado para o Tribunal. 

2 – O Tribunal definirá a dotação orçamentária e o recurso financeiro a ser destinado às seccionais para pagamento do auxílio-transporte.
II – O Auxílio-transporte será pago pelos dias de efetivo estagio pelos estudantes no respectivo mês.
III – O estudante que faltar ao estágio terá descontada, no mês subsequente, a parcela do auxílio-transporte referente ao período de 

ausência.
IV – Anualmente, a Presidência do Tribunal, por meio de Portaria, ratificará o valor vigente ou definirá o novo valor do auxílio-transporte do 

Tribunal, levando em consideração parecer da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro em relação à questão Orçamentária.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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