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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATO Nº 73/2009

Dispõe sobre a padronização dos modelos das togas utilizadas 

pelos magistrados, advogados e servidores deste Regional.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista deliberação 
desta Corte em sessão de 21 de outubro de 2008, 

 CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os modelos das togas utilizadas 
por magistrados, advogados e servidores deste Tribunal,

 R E S O L V E 

 Art.1º Especifi car, na forma do anexo único, os modelos e tecidos a serem 
adotados na confecção das togas e respectivos acessórios.

 Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 15 de junho de 2009.
 JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA
 Presidente do Tribunal
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Anexo único do Ato 73/2009

Item Especifi cação

01

Toga para uso dos desembargadores nas sessões solenes na 

cor preta, em cetim 100% poliéster, com forro de tecido failete 

100% acetato, personalizada com bordado no colarinho e cinta 

pregada com fi vela de 07 cm.

Acompanha os acessórios a seguir:

Jabor confeccionado com tecido organza de seda pura, bordado 

com a “balança” Símbolo do Direito e da Justiça Saiote para 

punho em tule branco, com a composição mista de 63% de 

algodão e 37% poliamida

02

Toga para uso dos desembargadores nas sessões ordinárias com 

cor preta, em microfi bra 100% poliéster, com torsal de seda na 

cor lilás 

03
Toga para uso dos juízes de 1º instancia na cor preta, em micro-

fi bra 100% poliéster, com torçal de seda na cor verde

04

Toga para uso dos Advogados nas sessões ordinárias na cor 

preta, em microfi bra 100% poliéster, com torçal de seda na cor 

vermelha

05

Toga para uso dos chefes de audiência, Auxiliares de Secretário 

do Tribunal e Agentes de Segurança e Auxiliares Especializados 

de Copa, na cor preta em microfi bra 100 poliéster

06
Toga para uso do Secretário do Tribunal, na cor preta em 

microfi bra 100% poliéster, sem torçal


