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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATO Nº 202/2012 (*)
Revogado pelo ATO Nº 59/2017

Alterar os valores das diárias constantes das tabelas nºs 1 e 2 do 

Anexo I Ato nº 83/2009, da Presidência do Tribunal.

 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 Considerando a disponibilidade orçamentária e fi nanceira deste Tribunal para 

promover ajustes nos valores de diárias praticadas por este Regional, até o limite esta-

belecido pelo Ato n° 107/2009 da Presidência do CSJT, de 05 de junho de 2009,

 R E S O L V E:

 majorar os valores de diárias a serem concedidas aos magistrados e servidores 

deste Tribunal, por ocasião dos deslocamentos para outros Estados da Federação, na forma 

da Tabela II discriminada no anexo, e, ainda, aos Técnicos e Auxiliares Judiciários desta 

Corte que se deslocarem ao interior do Estado, conforme Tabela I do anexo deste Ato.

 Este Ato entra em vigor a contar de 2 de julho de 2012, revogando-se as  

disposições em contrário.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 Fortaleza, 2 de julho de 2012.

 MARIA ROSELI MENDES ALENCAR
 Presidente do Tribunal

(*) Revogado pelo Ato da Presidência n° 59/2017 Disponbilizado no Diário Eletrô-
nico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 2212, 24 abr. 2017. Caderno Admi-
nistrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, p. 1.
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