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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informaçã o SEATEC/COTEC/SGP nº 39/2021
Referê ncia: 2021.00.000001181-9
Assunto: Consulta do TRE-MG sobre as disposiçõ es da Resoluçã o CNJ nº 344/2020.
Senhor Coordenador,
1. Trata-se do Ofı́cio nº 191 (1569498) de autoria do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, consultando o TSE acerca dos efeitos da Resoluçã o CNJ
nº 344, de 9 de setembro de 2020, a qual regulamentou o exercı́cio do poder de polı́cia
administrativa no â mbito dos tribunais, dispondo a respeito das atribuiçõ es funcionais dos
agentes e inspetores da polı́cia judicial. No â mbito da Justiça Eleitoral, a Resoluçã o TSE nº
20.761, de 19 de dezembro de 2000 trata sobre a regulamentaçã o da descriçã o e
especi icaçã o de cargos efetivos das carreiras judiciá rias, e dá outras providê ncias.
2. Dentre as ponderaçõ es apresentadas no respectivo ofı́cio, o TRE/MG aduz que
os "organismos policiais encarregados de realizar a segurança pública estão de inidos no art.
144 da Constituição Federal e, por esse motivo, questionamentos já foram feitos acerca da
constitucionalidade da criação da referida polícia. Há quem defenda a legalidade da sua
criação, sustentando tratar-se de alteração de especialidade de cargos efetivos já existente do
Poder Judiciário da União, conforme previsto na Lei nº 11.416/2006".
3. E o resumo da demanda. Passa-se a discorrer sobre o tema.
4. Preliminarmente, cabe veri icar o que dispõ e a Constituiçã o Federal a respeito da
segurança pú blica, mais especi icamente sobre os ó rgã os de polı́cia. Eis o teor do art. 144:
Art. 144. A segurança pú blica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservaçã o da ordem pú blica e da incolumidade das pessoas e do
patrimô nio, atravé s dos seguintes ó rgã os:
I - polı́cia federal;
II - polı́cia rodoviá ria federal;
III - polı́cia ferroviá ria federal;
IV - polı́cias civis;
V - polı́cias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polı́cias penais federal, estaduais e distrital.
§ 1º A polı́cia federal, instituı́da por lei como ó rgã o permanente, organizado e mantido
pela Uniã o e estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infraçõ es penais contra a ordem polı́tica e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da Uniã o ou de suas entidades autá rquicas e empresas pú blicas,
assim como outras infraçõ es cuja prá tica tenha repercussã o interestadual ou
internacional e exija repressã o uniforme, segundo se dispuser em lei;
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II - prevenir e reprimir o trá ico ilı́cito de entorpecentes e drogas a ins, o contrabando e o
descaminho, sem prejuı́zo da açã o fazendá ria e de outros ó rgã os pú blicos nas respectivas
á reas de competê ncia;
III - exercer as funçõ es de polı́cia marı́tima, aeroportuá ria e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funçõ es de polı́cia judiciá ria da Uniã o.
§ 2º A polı́cia rodoviá ria federal, ó rgã o permanente, organizado e mantido pela Uniã o e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
§ 3º A polı́cia ferroviá ria federal, ó rgã o permanente, organizado e mantido pela Uniã o e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais.
§ 4º As polı́cias civis, dirigidas por delegados de polı́cia de carreira, incumbem,
ressalvada a competê ncia da Uniã o, as funçõ es de polı́cia judiciá ria e a apuraçã o de
infraçõ es penais, exceto as militares.
§ 5º As polı́cias militares cabem a polı́cia ostensiva e a preservaçã o da ordem pú blica;
aos corpos de bombeiros militares, alé m das atribuiçõ es de inidas em lei, incumbe a
execuçã o de atividades de defesa civil.
§ 5º-A. As polı́cias penais, vinculadas ao ó rgã o administrador do sistema penal da
unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
§ 6º As polı́cias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva
do Exé rcito subordinam-se, juntamente com as polı́cias civis e as polı́cias penais
estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territó rios.
§ 7º A lei disciplinará a organizaçã o e o funcionamento dos ó rgã os responsá veis pela
segurança pú blica, de maneira a garantir a e iciê ncia de suas atividades.
§ 8º Os Municı́pios poderã o constituir guardas municipais destinadas à proteçã o de seus
bens, serviços e instalaçõ es, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneraçã o dos servidores policiais integrantes dos ó rgã os relacionados neste
artigo será ixada na forma do § 4º do art. 39.
§ 10. A segurança viá ria, exercida para a preservaçã o da ordem pú blica e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimô nio nas vias pú blicas:
I - compreende a educaçã o, engenharia e iscalizaçã o de trâ nsito, alé m de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadã o o direito à mobilidade urbana
e iciente; e
II - compete, no â mbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municı́pios, aos
respectivos ó rgã os ou entidades executivos e seus agentes de trâ nsito, estruturados em
Carreira, na forma da lei.

5. Conforme o artigo acima, os ó rgã os elencados cuidam da segurança pú blica
desenvolvida pelo Estado, o qual possui a incumbê ncia de desenvolver e implementar açõ es
gerais ou mesmo especı́ icas de prevençã o para a preservaçã o da ordem pú blica e de
repressã o de condutas criminosas, para a proteçã o da integridade fı́sica dos cidadã o e dos
bens e serviços a eles prestados pelo Poder Pú blico. Ocorre que a Resoluçã o CNJ nº
344/2020 se estriba no art. 96, I, da Constituiçã o Federal, o qual defere aos Tribunais a
competê ncia para dispor sobre o funcionamento de seus respectivos ó rgã os
administrativos, nos seguintes termos:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus ó rgã os diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observâ ncia das
normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competê ncia e o funcionamento dos respectivos ó rgã os jurisdicionais e administrativos;
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b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juı́zos que lhes forem
vinculados, velando pelo exercı́cio da atividade correicional respectiva;
[...]

6. Desse modo, embora o CNJ tenha cunhado o nomen juris de "polı́cia judicial",
trata-se, em verdade, do exercı́cio de funçõ es tı́picas de polı́cia administrativa, a qual visa,
em ú ltima aná lise, a manter a boa ordem dos trabalhos do tribunal, a proteger a
integridade dos seus bens e serviços, bem como a garantir a incolumidade dos magistrados,
servidores, advogados, partes e demais frequentadores das dependê ncias fı́sicas dos
tribunais, nã o se confundindo, portanto, com as funçõ es desempenhadas pelos ó rgã os
elencados no art. 144 da Constituiçã o Federal.
7. Sem prejuı́zo do que prevê a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, a qual
dispõ e sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciá rio da Uniã o, cabe esclarecer que
a competê ncia do CNJ para expedir atos normativos també m está embasada no Texto
Constitucional, estando assim prevista:
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõ e-se de 15 (quinze) membros com
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) reconduçã o, sendo:
[...]
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuaçã o administrativa e inanceira do Poder
Judiciá rio e do cumprimento dos deveres funcionais dos juı́zes, cabendo-lhe, alé m de
outras atribuiçõ es que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciá rio e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no â mbito de sua competê ncia, ou
recomendar providê ncias;

8. Nesse contexto, a discussã o acerca do poder normativo do CNJ já foi objeto de
apreciaçã o pelo Plená rio do STF, nos autos da ADC nº 12/DF. Rel. Min. Ayres Britto. Naquela
ocasiã o, o Tribunal, reconhecendo a constitucionalidade da Resoluçã o CNJ nº 07, que
proscrevia a prá tica cognominada de “nepotismo”, consignou expressamente a competê ncia
do CNJ para editar atos normativos primá rios. A competê ncia normativa do Conselho
Nacional de Justiça foi precisamente explicitada no voto do relator da ADC nº 12, Min. Ayres
Britto:
“(...) 28. Agora vem a pergunta que tenho como a de maior valia para o julgamento desta
ADC: o Conselho Nacional de Justiça foi aquinhoado com essa modalidade primá ria de
competê ncia? Mais exatamente: foi o Conselho Nacional de Justiça contemplado com o
poder de expedir normas primá rias sobre as maté rias que servem de recheio fá tico ao
inciso II do §4º do art. 103-B da Constituiçã o?(...)
30. (...), creio que o § 4º, em si mesmo considerado, deixa muito claro a extrema
relevâ ncia do papel do CNJ como ó rgã o central de controle da atuaçã o administrativa e
inanceira do Poder Judiciá rio. Daı́ porque a esse Conselho cabe aferir o cumprimento
dos deveres dos juı́zes e ainda exercer, de parelha com os poderes que lhe forem
conferidos pelo Estatuto da Magistratura, aqueles de pronto arrolados pelos incisos de I a
VII desse mesmo § 4º.
31. No â mbito dessas competê ncias de logo avançadas pela Constituiçã o é que se
inscrevem, conforme visto, os poderes do inciso II, (...). Dispositivo que se compõ e de
mais de um nú cleo normativo, quatro deles expressos e um implı́cito, que me parecem
os seguintes:
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I - nú cleos expressos : a) zelar pela observâ ncia do art. 37(comando, esse, que, ao
contrá rio do que se lê no inciso de nº I, nã o se atrela ao segundo por nenhum gerú ndio);
b) apreciar, de ofı́cio ou mediante provocaçã o, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou ó rgã os do Poder Judiciá rio; c) podendo desconstituı́-los,
(agora, sim, existe um gerú ndio), revê -los ou ixar prazo para que se adotem as
providê ncias necessá rias ao exato cumprimento da lei; d) sem prejuı́zo da competê ncia
do Tribunal de Contas da Uniã o (isto quando se cuidar, naturalmente, da aplicaçã o de lei
em tema de iscalizaçã o contá bil, inanceira, orçamentá ria, operacional e patrimonial,
mais aquelas densi icadoras dos princı́pios da economicidade, e icá cia e e iciê ncia das
respectivas gestõ es,pelo fato de que nesses espaços jurı́dicos é que també m se dá a
atuaçã o dos Tribunais de Contas, tudo conforme os arts. 70 e 74 da Constituiçã o Federal);
II – o nú cleo inexpresso é a outorga de competê ncia para o Conselho dispor,
primariamente, sobre cada qual dos quatro nú cleos expressos, na ló gica pressuposiçã o
de que a competê ncia para zelar pela observâ ncia do art. 37 da Constituiçã o e ainda
baixar os atos de sanaçã o de condutas eventualmente contrá rias à legalidade é poder que
traz consigo a dimensã o da normatividade em abstrato, que já é uma forma de prevenir a
irrupçã o de con litos. O poder de precaver-se ou acautelar-se para minimizar a
possibilidade das transgressõ es em concreto.
32. Dá -se que duas outras coordenadas interpretativas parecem reforçar esta
compreensã o das coisas. A primeira é esta: a Constituiçã o, por efeito da Emenda 45/04,
tratou de ixar o regime jurı́dico de trê s conselhos judiciá rios: a) o Conselho da Justiça
Federal (inciso II do pará grafo ú nico do art. 105); b) o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (inciso II do § 2º do art. 111-A); e c) o Conselho Nacional de Justiça (art. 103B). Ao cuidar dos dois primeiros Conselhos, ela, Constituiçã o, falou expressamente que
as respectivas competê ncias – todas elas, enfatize-se – seriam exercidas na forma da lei.
Esse inequı́voco fraseado na forma da lei a anteceder, portanto, o rol das competê ncias de
cada qual das duas instâ ncias. Ora, assim nã o aconteceu com o tratamento normativo
dispensado ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui, a Magna Carta inventariou as
competê ncias que houve por bem deferir ao CNJ, quedando silente quanto a um tipo de
atuaçã o necessariamente precedida de lei.
33. O segundo reforço argumentativo está na interpretaçã o panorâ mica ou sistemá tica ou
imbricada que se possa fazer dos dispositivos que se integram na compostura vernacular
de todo o art. 103-B da Constituiçã o. E que tais dispositivos sã o tã o ciosos da
importâ ncia do CNJ em ambos os planos da composiçã o e do funcionamento; tã o
logicamente concatenados para fazer do Conselho um ó rgã o de planejamento estraté gico
do Poder Judiciá rio, assim no campo orçamentá rio como no da celeridade, transparê ncia,
segurança, democratizaçã o e aparelhamento tecnoló gico da funçã o jurisdicional do
Estado;tã o explicitamente assumidos como estrutura normativa de contı́nua densi icaçã o
dos estelares princı́pios do art. 37 da Lei Republicana; tã o claramente regrados para
tornar o CNJ uma genuı́na instâ ncia do Poder Judiciá rio, e nã o uma instituiçã o estranha a
esse Poder elementar do Estado, en im, que negar a esse Conselho o poder de aplicar
imediatamente a Constituiçã o-cidadã , tanto em concreto como em abstrato, seria
concluir que a Emenda 45 homiziou o novo ó rgã o numa fortaleza de paredes
intransponı́veis, poré m fechada, a inal, com a mais larga porta de papelã o. Metá fora de
que muito se valia o gê nio é tico-libertá rio de Geraldo Ataliba para ensinar como nã o se
deve interpretar o Direito, notadamente o de estirpe constitucional.
34. Assim é que se pode remeter os conteú dos da Resoluçã o nº 07 para outros
dispositivos constitucionais com eles rimados, como, por ilustraçã o, o inciso de nº III
do mesmo§ 4º do artigo 103-B, (...)(...)
35. O mesmo é de se dizer, acredito, quanto à sintonia de tais conteú dos com os
princı́pios regentes de toda a atividade administrativa do Estado, de modo especial os
princı́pios da impessoalidade, da e iciê ncia e da igualdade (este, somente omitido pelo
art. 37 da Constituiçã o porque já proclamado na cabeça do art. 5º e no inciso III do art. 19
da nossa Lei Fundamental).
36. Em palavras diferentes, é possı́vel concluir que o spiritus rectus da Resoluçã o do CNJ
é debulhar os pró prios conteú dos ló gicos dos princı́pios constitucionais de centrada
regê ncia de toda a atividade administrativa do Estado. (...)”
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(STF, ADC 12 MC/DF, PLENARIO, Relator(a) Ministro(a): Min. Carlos Britto, Julgado em
20/08/2008)

9. Portanto, conforme entendimento do STF, o CNJ, tendo por base a pró pria
Constituiçã o Federal, pode, mediante resoluçã o, normatizar assuntos para o Poder
Judiciá rio brasileiro de maneira uniforme.
10. No caso em tela, a Resoluçã o CNJ nº 344/2020 está embasada em legislaçõ es
nacionais e internacionais pertinentes ao assunto e, també m, em precedentes
jurisprudenciais do pró prio Conselho. Um desses julgados se refere à Consulta n. 000137024.2012.2.00.0000, Relator Fernando Mattos, 48ª Sessã o Extraordiná ria, julgado em
26/6/2018. Con ira-se a ementa desse precedente:
CONSULTA. PODER DE POLICIA ADMINISTRATIVA NOS TRIBUNAIS. REGULAMENTAÇAO.
POSSIBILIDADE. REGRAS GERAIS. RESOLUÇAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Consulta acerca da possibilidade de os tribunais organizarem sua polı́cia
administrativa interna, com delegaçã o do exercı́cio desta prerrogativa aos agentes de
segurança, e de o Conselho Nacional de Justiça disciplinar a maté ria.
2. No â mbito do Poder Judiciá rio o poder de polı́cia administrativa interna tem o escopo
de assegurar a ordem dos trabalhos dos tribunais, bem como proteger a integridade fı́sica
dos magistrados, servidores, das instalaçõ es fı́sicas e de todos aqueles que as
frequentam.
3. Os tribunais podem regulamentar o exercício da polícia administrativa interna.
Tal possibilidade foi reconhecida no julgamento do Procedimento de Controle
Administrativo 0005286-37.2010.2.00.000, onde icou registrado cumprir ao
próprio Poder Judiciário exercer o poder de polícia administrativa dentro de suas
instalações. Em qualquer caso, deve ser respeitada a competência da polícia
judiciária para apurar crimes e adoção de providências afetas a esta medida.
4. A Resoluçã o 564/2015 do Supremo Tribunal Federal disciplina a organizaçã o da
polı́cia administrativa interna no â mbito de suas instalaçõ es e, respeitada a autonomia
dos Tribunais, constitui as regras gerais acerca da maté ria. O artigo 1º, caput, da referida
resoluçã o prevê o apoio dos agentes e inspetores de segurança no exercı́cio do poder de
polı́cia administrativa interna.
5. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuiçã o constitucional para regulamentar de
forma geral o exercı́cio o exercı́cio do poder de polı́cia administrativa interna dos
tribunais, nos termos da fundamentaçã o do voto.
6. Consulta conhecida e respondida.
(grifou-se)

11. A resposta à mencionada consulta está embasada no entendimento irmado no
Procedimento de Controle Administrativo n. 0005286-37.2010.2.00.000, Relator Felipe
Locke Cavalcanti, 117ª Sessã o, julgado em 23/11/2010, precedente citado, també m, no rol
da fundamentaçã o legal da resoluçã o do CNJ.
12. A normatizaçã o do CNJ que ora se analisa decorreu, ainda, da deliberaçã o do
Plená rio do conselho na 57ª Sessã o Extraordiná ria, realizada em 8 de setembro de 2020,
nos autos do Ato Normativo n. 0006464-69.2020.2.00.0000, de cujo voto condutor,
proferido pelo Relator Má rio Guerreiro, reproduz-se o seguinte trecho:
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Nesse sentido é que exsurge a necessidade de robustecer os normativos deste Conselho
sobre a maté ria, por meio, agora, do disciplinamento das atividades dos agentes e
inspetores da polı́cia judicial e do exercı́cio do poder de polı́cia administrativa no â mbito
interno dos tribunais, dada a importâ ncia dessa categoria de servidores na busca pela
efetiva preservaçã o da segurança institucional do Poder Judiciá rio, sem olvidar, por
certo, a relevâ ncia e conveniê ncia de adensamento normativo pelo pró prio Poder
Legislativo, urgindo o encaminhamento de projeto de lei sobre essa temá tica para
deliberaçã o pelo Congresso Nacional, a im de que se tenha uma de iniçã o quanto à
extensã o do poder de polı́cia conferido à categoria dos agentes e inspetores da polı́cia do
Poder Judiciá rio.
Tal propó sito de normatizaçã o por este Conselho encontra ressonâ ncia, notadamente, em
precedentes que assentaram ser de competê ncia do pró prio Poder Judiciá rio exercer o
poder de polı́cia interna, assim como caber ao CNJ disciplinar de forma geral a questã o
em apreço:
[...].

13. E importante destacar que, na Ata da 57ª Sessã o Extraordiná ria de 8 de
setembro de 2020, icou consignada a seguinte decisã o referente à apreciaçã o do Ato
Normativo n. 0006464-69.2020.2.00.0000: “O Conselho, por unanimidade, aprovou a
resoluçã o, nos termos do voto do Relator, com a sugestã o apresentada pelo Presidente no
sentido de constar a expressã o polı́cia judicial. Votou o Presidente. Ausente, em razã o da
vacâ ncia do cargo, o Corregedor Nacional de Justiça. Presidiu o julgamento o Ministro Dias
Toffoli”.
14. Durante a sessã o, o entã o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro
Dias Toffoli, acatando as sugestõ es das associaçõ es dos agentes e servidores do Poder
Judiciá rio, verbalizou a importâ ncia de constar a denominaçã o “Polı́cia Judiciá ria” [polı́cia
judicial] para os integrantes dos cargos em segurança institucional e, na ocasiã o, justi icou
sua proposiçã o dizendo o seguinte:
“Nó s vivemos um momento de ataques ao Judiciá rio e també m nó s precisamos ter uma
normatividade que nos coloque na mesma situaçã o dos outros poderes. Nó s sabemos
que a segurança pú blica está no art. 144, nã o há previsã o de uma polı́cia judiciá ria
[polı́cia judicial] explicitamente no art. 144, há na Constituiçã o a mençã o expressa à
polı́cia legislativa, mas, o fato de nó s chamarmos aqui os nossos agentes de polı́cia
judiciá ria [polı́cia judicial] nã o implica materialmente, em transformá -los em agentes de
segurança pú blica, eles continuarã o, evidentemente, servidores do Poder Judiciá rio”.

15. Nã o obstante as consideraçõ es acima, cumpre esclarecer que nã o se tem
notı́cia, até o presente momento, de açõ es judiciais que tenham suspendido os efeitos da
referida resoluçã o do CNJ, razã o pela qual se presume que esteja em plena validade e
e icá cia. Por conseguinte, cabe aos Tribunais, inclusive aos Superiores, adequarem seus
normativos internos, de modo que abarquem as inovaçõ es trazidas por aquele Conselho,
nos termos do art. 4º, I, da Resoluçã o CNJ nº 344/2020:
Art. 4º Sã o atribuiçõ es dos agentes e inspetores da polı́cia judicial, assegurado o poder de
polı́cia:
I – zelar pela segurança:
a) dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros dos Tribunais Superiores e
dos membros dos Conselhos, em todo o territó rio nacional e no exterior, quando
autorizados pelos respectivos presidentes, e dos presidentes dos tribunais na sua á rea de
jurisdiçã o;
[...]

16. Nessa toada, vale destacar que este Tribunal Superior, em recente normativo
(Portaria TSE nº 709, de 18 de setembro de 2020), e com fundamento, entre outras
regulamentaçõ es, na Resoluçã o CNJ nº 344/2020, adotou a expressã o “polı́cia judicial”,
2021.00.000001181-9
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PORTARIA Nº 709, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.
Regulamenta as condiçõ es para o porte, o manuseio e a guarda de armas de fogo
institucional registradas em nome do Tribunal Superior Eleitoral.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuiçõ es que
lhe sã o conferidas pelo art. 23, XVIII, do Có digo Eleitoral, combinado com o art. 8º, b, do
Regimento Interno e
(...)
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 344, de 09 de setembro de 2020, que
regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos
tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais dos agentes e inspetores da
polícia judicial.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam regulamentadas as condiçõ es para o porte, o manuseio e a guarda de armas
de fogo institucional registradas em nome do Tribunal Superior Eleitoral pelos
servidores efetivos ocupantes do cargo de té cnico judiciá rio e analista judiciá rio
denominados agentes da polícia judicial e inspetores da polícia judicial,
integrantes do quadro de pessoal da Assessoria Especial de Segurança e Inteligê ncia
(AESI) que estejam efetivamente no exercı́cio de funçõ es de segurança, observados os
requisitos estabelecidos nesta Instruçã o Normativa e na legislaçã o pertinente.
Pará grafo ú nico. Para os efeitos desta instruçã o normativa, consideram-se funçõ es de
polícia judicial aquelas relacionadas à preservaçã o da integridade fı́sica dos
magistrados, das autoridades, dos servidores, dos usuá rios e à proteçã o das instalaçõ es,
do patrimô nio e dos ativos do Tribunal Superior Eleitoral.
(...)
(g.n.)

17. Ante todo o exposto, conclui-se pela possibilidade de que os órgãos
da Justiça Eleitoral promovam a alteração de seus normativos internos que tratam
acerca das atribuições dos agentes e inspetores de segurança judiciária, de modo a
abarcar as modi icações introduzidas pela Resolução CNJ nº 344, de 9 de setembro de
2020.
18. Isso em vista, submete-se o feito à consideraçã o superior.
E a informaçã o.
PEDRO BIAGI DA SILVA
CHEFE DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICO-PROCESSUAL
Documento assinado eletronicamente em 03/03/2021, às 23:53, conforme art. 1º, §2º, III, b,
da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1577545&crc=080044A7,
informando, caso nã o preenchido, o có digo veri icador 1577545 e o có digo CRC
080044A7.
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