
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 29

Dispõe sobre a carteira especial de identificação de magistrados no
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa em
sessão do dia 10/08/2017, nos autos do PAe 0007973-72.2015.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a natureza vitalícia do cargo de juiz federal nos termos do art. 95- I da Constituição

Federal;
b) a determinação contida no art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ 193, de 8 de

maio de 2014, de que não haverá distinção de cor ou padrão nas carteiras de identidade de magistrados, ainda
que aposentados,

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR que não haverá distinção de cor ou padrão entre as carteiras

especiais de identificação de magistrados ativos e inativos.
Parágrafo único. Haverá no documento campo destinado à data de inatividade do

magistrado, que será preenchido quando esta ocorrer, na emissão da nova carteira.
Art. 2º Fica assegurado aos magistrados inativos requerer, a qualquer tempo, a substituição

da identidade funcional, de acordo com o teor desta Resolução.
Art. 3º A Secretaria do Tribunal providenciará as devidas adaptações na IN-13-03 –

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
17/08/2017, às 18:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4602004 e o código CRC 3BBB48C4.
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