
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 33/2022

Altera a Resolução Presi 11831838, de 26 de novembro de 2020, que institui a
Política de Segurança Institucional no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º
graus da 1ª Região, com vistas a servir de base para a elaboração de normas e
a definição de processos e procedimentos de segurança.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso de suas
atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração em sessão do dia 07 de julho
de 2022, proferida nos autos do Processo Administrativo Eletrônico PAe/SEI 0005022-32.2020.4.01.8000, 

CONSIDERANDO:

a) a Resolução CNJ 435, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre a política e o sistema
nacional de segurança do Poder Judiciário;

b) a Resolução CJF 502, de 8 de novembro de 2018, que dispõe sobre a Política de Segurança
Institucional no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

c) a necessidade de adequação às normas superiores quanto à abrangência da Política e do
Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário;

d) a necessidade de atualização contínua dos atos normativos internos, como instrumentos de
gestão que orientam a execução dos serviços e promovem a governança corporativa, afetando diretamente a
tomada de decisão e as práticas internas adotadas pelos colaboradores, de acordo com a Resolução Presi
11416629, de 15 de outubro de 2020, que institui o Sistema de Governança e Gestão da Justiça Federal da 1ª
Região,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º REVISAR a Resolução Presi 11831838, de 26 de novembro de 2020, que passa a
vigorar com as seguintes alterações:

 
[...]
Art. 6º [...]
§ 3º A CPSR1 e cada um dos CSSJ/UF reunir-se-ão ordinariamente com periodicidade mínima mensal,
sendo as reuniões extraordinárias convocadas quando necessário.
[...]
Art. 31 [...]
I – segurança das pessoas: consiste no conjunto de medidas destinadas a proteger a integridade física
dos magistrados, bem como de seus familiares em situação de risco decorrente de suas funções, dos
servidores, estagiários, voluntários e terceirizados das unidades judiciárias e dos visitantes e usuários do
serviço jurisdicional que transitam nas instalações da Justiça Federal da 1ª Região e áreas adjacentes.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente
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https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4216
https://www2.jf.jus.br/jspui/handle/1234/50104
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/244629/1/Resolu%25c3%25a7%25c3%25a3o%20Presi%2011416629.pdf


Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 04/08/2022, às 17:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 16217466 e o código CRC 6403C839.
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