
RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 11 DE 07/07/2011

Dispõe sobre o uso e os modelos de vestes talares no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em 
vista o que consta nos autos do Processo Administrativo 4.780/2011 – TRF1,

CONSIDERANDO:
a) o artigo 111, § 1º, do Regimento Interno, que prevê o uso de vestes talares como traje oficial dos desembargadores federais;
b) a Portaria/Presi/Cenag 210 de 26 de maio de 2010 que designou comissão para identificar as necessidades dos gabinetes dos 

desembargadores federais e modernizar as vestes talares no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região;
c) a importância de se coadunar a vestimenta dos desembargadores federais às sessões ordinárias ou solenes, de modo a proporcionar maior 

funcionalidade e praticidade,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, ad referendum do Conselho de Administração, como traje oficial dos desembargadores federais, a toga de gala nas sessões 

solenes, de que trata o artigo 55 do Regimento Interno, e a toga de dia nas sessões ordinárias judiciais, conforme modelos e especificações constantes 
dos anexos I e II, em substituição às atualmente utilizadas.

Parágrafo único. A guarda e conservação das togas de gala e de dia de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do desembargador 
federal.

Art. 2º Os advogados, quando fizerem uso da palavra nas sessões ordinárias, deverão trajar capa disponibilizada pelo Tribunal. 
Art. 3º Os representantes do Ministério Público trajarão, nas sessões solenes e ordinárias, as togas do seu órgão de origem.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

    ANEXO I

Toga de Gala

MODELO

         
Especificações
– Comprimento: longo na altura dos tornozelos
– Tecido: super 120 preto 
– Forro: cetim preto 
– Vivo (borda em tecido para acabamento) de acetato azul
– Mangas: longas com pregas e aplique de laise na cor branca no punho
– Acabamento frente: duas pregas com pesponto de cada lado tombadas para a lateral de cada lado
– Acabamento costas: uma prega macho com pesponto 
– Bolsos laterais
– Colarinho com acabamento em entretela cavalinho e botão de pressão
– Jabot plissado em chiffon na cor branca e acabamento em tira de tecido super 120 (preso a toga com botões de pressão)
– Vistas com acabamento de entretela e nove botões de ímã presos em fita de gorgorão na toga masculina, e oito botões de ímã presos em 

fita de gorgorão na toga feminina
– Ombro com acabamento em entretela/feltro e detalhe em nervuras
– Parte interna com nome do usuário bordado, bolso interno com botão de massa e etiqueta de marca da empresa que confeccionou a toga



       ANEXO II 

Toga de Dia

Modelo

        
Especificações
– Comprimento: longo na altura dos tornozelos
– Tecido: super 120 preto 
– Forro: sem forro
– Vivo (borda em tecido para acabamento) de acetato azul
– Mangas: modelo de capa com abertura lateral para os braços
– Acabamento frente: não possui
– Acabamento costas: uma prega macho com pesponto 
– Colarinho com acabamento em entretela cavalinho e botão de pressão
– Vistas com acabamento de entretela e cinco botões de ímã presos em fita de gorgorão na toga masculina e feminina 
– Ombro com acabamento em entretela/feltro e detalhe em nervuras
– Penduricalho de couro natural trançado na cor azul com esferas metálicas com banho dourado
– Parte interna com nome do usuário bordado e etiqueta de marca da empresa que confeccionou a toga

• Resolução assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.
• Publicada no Boletim de Serviço n. 126, de 11/07/2011.


