
PORTARIA TRT18ª EJ Nº 002/ 2015
Dispõe  sobre  concessão  de  diárias,  no  âmbito  do  TRT18ª  Região,  a  magistrados  e 
servidores, em eventos custeados por esta Escola Judicial.
A DIRETORA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO  as  informações  sobre  a  execução  orçamentária  do  pagamento  de 
diárias para magistrados e servidores em eventos realizados  pela EJ 18, constantes do 
Processo Administrativo nº 6796/2015, as quais demonstram que a dotação é insuficiente, 
tendo em vista os valores atuais das diárias;
CONSIDERANDO que  a  EJ18  possui  autonomia  orçamentária  e  financeira,  conforme 
Resolução do CNJ nº 159/2012 e Ato Conjunto TST.CSJT.
ENAMAT nº 001/2013;
CONSIDERANDO que a EJ18 é unidade gestora responsável, conforme Portaria TRT18ª 
GP/DG nº  025/2013,  competindo a  sua Diretora  exercer  a  função de  Ordenadora  de 
despesas;
CONSIDERANDO o conjunto de ações de formação e aperfeiçoamento de magistrados e 
servidores constantes do Plano Anual de Capacitação - 2015;
CONSIDERANDO que o valor da diária estabelecida pela Portaria TRT18ª GP/DG/SOF nº 
001/2015,  não  é  compatível  com  a  disponibilidade  orçamentária  desta  Escola  para 
custear os eventos de formação realizados no âmbito da jurisdição do TRT 18ª Região, e, 
após deliberação do Conselho Consultivo,
RESOLVE:
Art. 1º – As diárias pagas pela Escola Judicial em eventos de capacitação de magistrados 
e servidores realizados no âmbito da jurisdição do TRT 18ª Região, serão calculadas a 
razão de 50% (cinquenta por cento) da tabela constante da Portaria TRT18ª GP/DG/SOF 
nº 001/2015, sendo fixadas nos seguintes valores:
I – Desembargador do Trabalho : R$ : 534,58;
II – Juiz Titular de Vara do Trabalho e Juiz Substituto: R$: 506,13;
III – Servidores: R$: 337,63.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Goiânia, 26 de março de 2015.
Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque
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