
Divulg. no DEJT nº 554 DE 30.8.2010, CaDErno Do TrT Da 7ª rEgião

ATO Nº 225/2010

Altera o Ato 83/2009, que regulamenta a compra de passagens e a concessão 
de diárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e dá 
outras providências.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,CONSIDERANDO a prestação jurisdicional do Juiz do 
Trabalho Substituto e a eventualidade da permanência na Vara do Trabalho do interior do Estado em 
dias não designados para a realização de audiências;CONSIDERANDO que a Administração deve 
arcar, através de diárias, com os gastos despendidos pelos Magistrados que se deslocarem em razão 
do serviço,

 RESOLVE:

 Art. 1º Alterar o art. 2º do Ato nº 83/2009, para transformar o parágrafo único em parágrafo 
1º e acrescentar o parágrafo 2º, com a seguinte redação:

 “Art. 2º [...]

 I - [...]

 II - [...]

 III - [...]

 § 1º Nos casos em que o Juiz do Trabalho Substituto for designado para substituir Juiz Titular 
de Vara do Trabalho do interior do Estado serão concedidas tantas diárias quantos forem os dias de 
audiências marcados na respectiva Vara durante o período da designação, salvo nas designações que 
não ultrapassarem 05 (cinco) dias úteis, casos em que a concessão das diárias observará o disposto no 
caput deste artigo.

 § 2º Ocorrendo a necessidade de o Magistrado permanecer na jurisdição para a realização de 
ato processual em dias que não forem marcadas audiências, poderão ser pagas ao mesmo as diárias 
correspondentes mediante solicitação fundamentada, dirigida ao Presidente do Tribunal.

 Art. 2º Disponibilize-se nas páginas da Internet e da Intranet do TRT da 7ª Região o Ato 
nº 83/2009 com a presente alteração. 

 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. ALTERE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 25 de agosto de 2010. 
 CLÁUDIO SOARES PIRES
 Presidente do Tribunal


