
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 764/2022

Estabelece e padroniza as bandeiras a serem utilizadas nos gabinetes dos
desembargadores federais do Tribunal Regional 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 o constante nos autos do PAe 0020046-
32.2022.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução CJF 488/2018, que dispõe sobre a gestão da identidade visual da Justiça
Federal e institui o Manual da Identidade Visual da Justiça Federal;

b) a Resolução Presi 12/2001, que instituiu a Bandeira do Tribunal Regional Federal da
1ª Região; e

c) a necessidade de estabelecer um padrão das bandeiras a serem utilizadas no interior
dos gabinetes dos desembargadores federais do TRF 1ª Região,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º ESTABELECER que serão destinadas para cada desembargador federal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região três bandeiras para uso em seu gabinete, na forma a seguir:

I – uma Bandeira Nacional;

II – uma Bandeira da Justiça Federal da 1ª Região;

III –  uma bandeira do estado em que atuava o desembargador federal quando ascendeu
para o Tribunal.

Art. 2º A bandeira será confeccionada de acordo com a seguinte especificação:

I – o tecido das bandeiras será de cetim;

II – cada bandeira terá a medida de 1,28m x 0,90m, sendo produzida em dois panos, com
ambas as faces iguais,  não podendo uma face ser o avesso da outra;

III – as costuras das bandeiras devem ser duplas e com fio de alta resistência, devendo
seus desenhos ser bordados de acordo com as especificações dos respectivos atos normativos;

IV – o reforço de sustentação ao longo da largura da bandeira será confeccionado em
cetim, na mesma cor da bandeira e com 1 ilhós prateado na parte de cima;

V – cada bandeira deverá ser acompanhada da roseta em cetim, nas cores padrões da
bandeira.

Art. 3º O mastro terá as seguintes especificações:

I – será produzido em inox;

II – o diâmetro será de 28mm;

III – a base terá o diâmetro de 25cm (em inox);
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IV – a altura total será de 2,35m;

V – o tamanho da lança será de 30cm.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 10/10/2022, às 17:58 (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 16697621 e o código CRC 8EC0B9C9.
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