
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
 

ATO Nº 290, DE 03 DE SETEMBRO DE 1997. 
 
 

Dispõe sobre procedimentos para requisição e 
fornecimento de passagens no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - O magistrado ou servidor do Superior Tribunal de Justiça que, 

em objeto de serviço e no efetivo exercício do respectivo cargo ou função, se deslocar 
do lugar onde tem exercício para outra cidade fará jus a bilhete de passagem, na 
forma prevista neste Ato. 

Parágrafo Único - O fornecimento de passagens aéreas aos Senhores 
Ministros, nas viagens a serviço, independente da concessão sob o regime de cotas, 
instituído pelo Egrégio Conselho de Administração, no âmbito do Processo Avulso nº 
062/88 - DG. 

Art. 2º - As passagens não utilizadas serão restituídas pelo magistrado 
ou servidor, em cinco dias úteis contados da data do início da viagem. 

Art. 3º - A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o 
beneficiário das passagens responderão solidariamente pelo atos praticados em 
desacordo com o disposto neste Ato. 

Art. 4º - O pedido de passagens deverá ser feito à Secretaria de 
Administração, mediante preenchimento de formulários próprios, a saber: 

a) modelo 01 - quando se tratar de viagem de Ministro, no sistema de 
cotas, contendo informações sobre percurso, data, nº do vôo, companhia aérea, 
horário e código de reserva; 

b) modelo 02 - quando se tratar de viagem a serviço, de magistrado ou 
servidor, contendo informações sobre proponente, proposto, objeto da missão, diárias 
(período de afastamento), meio de trasnporte, passagem (roteiro, data, 
companhia/vôo e código de reserva) e assinatura do proponente. 

Art. 5º - Serão considerados proponentes (modelo 02) o Diretor-Geral, o 
Secretário-Geral da Presidência, o Assessor Especial da Presidência, os Secretários e os 
Oficiais de Gabinete. 

Art. 6º - Recebida a solicitação, o gabinete da Secretaria de 
Administração providenciará: 

a) a autuação do pedido; 
b) o cálculo das diárias; 
c) a emissão de bilhete de passagem aérea junto à agência de turismo 

contratada (modelo 03) ou a providência cabível, quando for utilizado outro meio de 
transporte; 

d) a autorização para pagamento das diárias; 
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e) o encaminhamento dos autos à Secretaria de Orçamento e Finanças. 
Art. 7º - O bilhete de passagem será entregue ao beneficiário, mediante 

recibo. 
Art. 8º - Cabe ao beneficiário a apresentação do bilhete utilizado ao 

Gabinete da Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias contados do 
término da viagem. 

Art. 9º - O bilhete utilizado será anexado aos autos e encaminhado à 
Secretaria de Controle Interno. 

Art. 10 - A eventual aquisição de bilhete de passagem diretamente pelo 
beneficiário, devidamente justificada, será objeto de ressarcimento pelo Tribunal, 
mediante requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Administração. 

Art. 11 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

 
MINISTRO AMÉRICO LUZ 

PRESIDENTE 
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