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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 41

Dispõe sobre o Programa de Reciclagem Anual de Segurança no Âmbito 
da Justiça 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 a decisão do Conselho de Administração em sessão 
do dia 21 de setembro de 2017, nos autos do PAe 0010618-36.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) o art. 17, § 3º, da Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, o qual estabelece a 
obrigatoriedade da participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, 
para o recebimento da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS;

b) o art. 3º, § 1º, do Anexo III da Portaria Conjunta 1 de 7 de março de 2007 e o art. 4º, 
VI, do Anexo III da Portaria Conjunta 3 de 31 de maio de 2007 – STF, CNJ, tribunais superiores, CJF, CSJT 
e TJDFT, os quais, em regulamentação à Lei 11.416, preveem que do programa permanente de capacitação 
devem constar ações de reciclagem anual para atividade de segurança;

c) a necessidade de regulamentar, no âmbito do Tribunal e das seções e subseções 
judiciárias vinculadas, o Programa de Reciclagem Anual de Segurança,

RESOLVE:

Seção I

Do programa de reciclagem

Art. 1º O Programa de Reciclagem Anual de Segurança, destinado aos servidores do 
Tribunal e das seções e subseções judiciárias a ele vinculadas ocupantes dos cargos de Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte, cujas atribuições estejam relacionadas às 
funções de segurança, observará o disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. Aos servidores mencionados no caput deste artigo e ocupantes de 
função comissionada ou cargo de confiança é facultada a participação, a critério da Administração, no 
Programa de Reciclagem Anual de Segurança.

Art. 2º O programa deverá contemplar ações de educação em serviços de inteligência; 
segurança de dignitários, de patrimônio, de informação e de pessoas; e de direção defensiva, obedecido o 
limite mínimo de 30 horas-aula anuais, além de teste de condicionamento físico.

§ 1º É vedado o cômputo da atividade de condicionamento físico na carga horária 
mínima anual referida no caput deste artigo contemplando temas previstos no Anexo I desta Resolução.

§ 2º O curso poderá ser realizado em módulos, que somem a carga horária mínima fixada 
no caput deste artigo.

§ 3º A participação nas ações de educação do programa não será computada para fins de 
promoção na carreira e percepção de adicional de qualificação a que se referem os arts. 9º, § 2º, e 15, V, da 
Lei 11.416/2006, conforme disposição do art. 19, IV, da Resolução CJF 126 de 22 de novembro de 2010.

§ 4º Os cursos relacionados a armamento e tiro não são contemplados neste normativo e 
serão objeto de norma específica, vinculada à aquisição do armamento.
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Art. 3º O teste de condicionamento físico de que trata o art. 2º será planejado e 
coordenado pela Secretaria de Bem-Estar Social, no Tribunal, e pelas áreas de saúde e bem-estar social, nas 
seções judiciárias.

Seção II

Da realização do treinamento

Art. 4º A quantidade de turmas e o período de realização do treinamento bem como as 
matérias relacionadas às ações de educação previstas no art. 2º serão definidos pela área de gestão de 
pessoas do Tribunal e pela área de gestão de pessoas das seções judiciárias em conjunto com a respectiva 
área de segurança.

§ 1º Anualmente, a área de gestão de pessoas encaminhará à área de segurança a lista dos 
servidores que percebem a gratificação bem como o calendário das turmas.

§ 2º No prazo de 15 dias do recebimento da lista, a área de segurança encaminhará à área 
de gestão de pessoas a composição de cada turma, observada a distribuição equitativa dos participantes por 
turma.

§ 3º Na hipótese de se formar mais de uma turma por ano, será permitida a participação 
do servidor em apenas uma delas, salvo nos casos previstos no art. 81, I, no art. 97, III, e nos arts. 202, 207, 
208, 210 e 211 da Lei 8.112/1990.

Art. 5º As ações educacionais poderão ser oferecidas nas modalidades presencial ou a 
distância.

Parágrafo único. A capacitação deverá ter 20 horas-aula na modalidade presencial, 
acrescidas de, no mínimo, 10 horas-aula na modalidade a distância, esta última a ser promovida pelo 
Tribunal ou por um dos polos da Unicorp.

Art. 6º Para fins de execução do programa, o Tribunal e as seções judiciárias poderão 
firmar convênio ou contrato com academias de formação, escolas e centros de treinamento, públicos ou 
privados.

Art. 7º O teste de condicionamento físico antecederá a realização das ações de educação 
previstas no art. 2º.

Seção III

Da participação dos servidores e do pagamento da GAS

Art. 8º A participação, com aproveitamento, no Programa de Reciclagem Anual de 
Segurança a ser oferecido pela Administração é condição para o servidor continuar a perceber a Gratificação 
de Atividade de Segurança – GAS.

Parágrafo único. O servidor que deixar de participar de programa de reciclagem anual 
deixará de perceber a GAS a partir do mês subsequente ao da publicação do resultado final da última turma.

Art. 9. Não será autorizado a participar do programa de reciclagem anual o servidor que, 
no período de realização da capacitação, estiver em gozo de férias, usufruindo licença ou afastamento.

Parágrafo único. Cabe ao servidor conciliar os períodos do gozo de férias, licenças 
voluntárias e afastamentos não constantes do § 3º do art. 4º com o período de realização da capacitação.

Art. 10. O servidor que participar do programa de reciclagem anual assumirá o 
compromisso de:

I – comparecer às aulas no horário determinado, sendo permitido atraso de, no máximo, 
15 minutos;

II – permanecer em sala de aula e participar ativamente das atividades propostas, sendo 
permitida a saída antecipada somente no decurso dos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o
seu término;

III – no caso de modalidade virtual, acessar regularmente o curso e participar das 
atividades propostas;
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IV – submeter-se à avaliação final do curso.

Art. 11. A área de saúde do Tribunal e a das seções judiciárias deverão emitir laudo 
médico conclusivo, no prazo de 30 dias da data de início do teste de condicionamento físico, conforme 
modelo constante do Anexo II desta Resolução, sobre a aptidão ou inaptidão do servidor para participar das 
disciplinas de caráter prático bem como do teste de condicionamento físico, observando-se o disposto nos 
incisos seguintes:

I – a área de saúde do Tribunal e a das seções judiciárias farão a convocação dos 
servidores para a realização dos exames periódicos de saúde (EPS), acrescidos dos exames obrigatórios para 
a avaliação prévia à participação no Programa de Reciclagem Anual de Segurança, previstos no Anexo IV;

II – em caso de recusa em fazer o EPS completo, é facultado ao servidor fazer os exames 
obrigatórios para a avaliação prévia à participação no Programa de Reciclagem Anual de Segurança, 
previstos no Anexo IV.

§ 1º É condição para participação do servidor no programa de reciclagem anual a 
apresentação de laudo médico emitido pela área de saúde do Tribunal ou da seção judiciária, informando se 
está apto ou inapto a participar das disciplinas que contenham abordagens práticas e do teste de 
condicionamento físico.

§ 2º O laudo médico do servidor considerado inapto deverá conter as restrições de saúde 
a que está sujeito.

§ 3º A área de saúde do Tribunal e a das seções judiciárias deverão emitir relatório 
contendo, além da relação dos servidores aptos ou inaptos, informação sobre aqueles servidores que não 
compareceram à avaliação médica bem como sobre o motivo do não comparecimento.

§ 4º O laudo médico emitido pela área de saúde do Tribunal e das seções judiciárias 
levará em conta a revisão do prontuário médico e de licenças por motivo de saúde do servidor, verificando 
questões cuja repercussão possa afetar o exercício das atribuições do cargo.

Art. 12. Serão mantidos, até a participação do servidor em uma das turmas do programa 
do ano vigente, o pagamento inicial da GAS bem como aquele retomado em decorrência da dispensa de 
função de confiança, da exoneração de cargo em comissão ou do retorno às atividades após afastamento 
legal que tenha levado a suspender-se a percepção da gratificação.

Parágrafo único. Não existindo turma disponível para o ano vigente, o servidor deverá 
participar da primeira turma oferecida no ano seguinte.

Art. 13. Os agentes de segurança a que se refere o art. 1º desta Resolução que atuarem 
como instrutores no Programa de Reciclagem Anual de Segurança do órgão de sua lotação ficarão 
dispensados de participar das turmas do Programa de Reciclagem Anual de Segurança, sendo obrigatória a 
participação no teste de condicionamento físico.

§ 1º O Agente de Segurança de que trata o caput deste artigo deverá apresentar à área de 
gestão de pessoas do Tribunal ou das seções judiciárias comprovante de participação, como instrutor, em 
ações de treinamento cujos temas constam no art. 2º desta Resolução.

§ 2º Os Agentes de Segurança que participarem de cursos de reciclagem anual ou de 
capacitações para aperfeiçoamento das atividades exercidas na área de segurança, desde que ministrados 
pela Administração Pública federal, com carga horária mínima de 30 horas, poderão ser dispensados da 
participação do curso de reciclagem anual promovido pelo órgão de lotação, sendo obrigatória a participação 
no teste de condicionamento físico.

Seção IV

Dos critérios de avaliação

Art. 14. Para garantir a continuação da percepção da GAS, o servidor deverá 
cumulativamente:
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I – ser considerado apto em cada uma das modalidades de exercício no teste de 
condicionamento físico, previsto no Anexo III, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria do Bem-
Estar Social em conjunto com a Divisão de Segurança e Serviços Gerais;

II – atingir a carga horária mínima de 30 horas-aula;

III – obter, no mínimo, 75% da pontuação máxima da avaliação teórica.

Seção V

Dos recursos

Art. 15. Caso haja instituição conveniada ou contratada para executar o programa, a 
instituição encaminhará à área de gestão de pessoas o resultado da avaliação das disciplinas e do teste de 
condicionamento físico, quando houver, para que se providencie a homologação e a publicação no Boletim 
de Serviço Eletrônico.

Art. 16. O servidor reprovado no programa de reciclagem anual perderá o direito à 
percepção da GAS a partir do mês subsequente ao da publicação do resultado no Boletim de Serviço 
Eletrônico.

§ 1º Em caso de reprovação, o pagamento da GAS permanecerá suspenso até a 
participação do servidor, com aproveitamento, no programa de reciclagem de segurança oferecido pelo 
Tribunal no ano subsequente.

§ 2º No resultado publicado no Boletim de Serviço Eletrônico constará o número de 
matrícula do servidor e a condição de aprovado ou reprovado.

§ 3º Compete ao dirigente da área de gestão de pessoas, no Tribunal, e ao Diretor da 
Secretaria Administrativa, nas seccionais, homologar o resultado de cada uma das turmas do programa.

§ 4º Caberá, no prazo fixado em lei, pedido de reconsideração do resultado publicado no 
Boletim de Serviço Eletrônico, encaminhado aos dirigentes que o homologaram, referidos no § 3º deste 
artigo.

§ 5º Do indeferimento do pedido de reconsideração caberá recurso, que será apreciado, 
no Tribunal, pelo diretor-geral da Secretaria e, nas seccionais, pelo diretor do foro.

§ 6º Caso o pedido de reconsideração ou o recurso do servidor seja deferido, o 
pagamento da GAS será restabelecido, com efeitos retroativos à data da suspensão do pagamento da 
gratificação, no mês subsequente ao da publicação do resultado no Boletim de Serviço Eletrônico.

Seção VI

Das disposições finais

Art. 17. O curso de reciclagem anual poderá ser realizado em qualquer mês do ano civil, 
com a formação de uma ou mais turmas.

Art. 18. Será concedido certificado de conclusão do curso de reciclagem anual de 
segurança ao servidor que obtiver o aproveitamento de que trata o art. 14 desta Resolução.

Parágrafo único. O certificado a que se refere o caput deste artigo não é válido para efeito 
de promoção na carreira.

Art. 19. A participação no teste de condicionamento físico será obrigatória a partir do 
exercício de 2018.

Art. 20. Os casos omissos serão solucionados, no Tribunal, pelo diretor-geral da 
Secretaria e, nas seções judiciárias, pelo diretor do foro.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em 
03/10/2017, às 18:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4841965 e o código CRC FA6E57B7.

ANEXO I

TEMAS A SEREM INSERIDOS NO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL DE SEGURANÇA (*)

TEMAS
A atividade de inteligência no Poder Judiciário
A responsabilidade do agente de segurança no exercício de suas atribuições
Aspectos legais e normativos na segurança judiciária
Aspectos técnicos e normativos sobre controle de acesso, permanência e 
circulação
Código de Trânsito Brasileiro
Combate a incêndio
Como detectar situações de risco com explosivos
Defesa pessoal
Desconstrução de conflitos
Direção defensiva, ofensiva, operacional e evasiva
Ética no serviço público
Excelência no atendimento ao público
Gerenciamento de crise
Gestão de conflitos e gerenciamento de crise
Gestão de equipes
Gestão de segurança no Poder Judiciário
Inteligência e contrainteligência
Negociação
Noções de mecânica
Noções de segurança institucional
Noções de direito aplicado à área de segurança
Planejamento estratégico na segurança judiciária
Primeiros socorros
Proteção de instalações
Relações humanas
Segurança da informação
Segurança de dignitários
Segurança patrimonial
Técnicas para varredura de equipamentos de escuta (contraespionagem)

(*) Outros temas poderão ser inseridos, de acordo com a necessidade e determinações normativas.
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ANEXO II

MODELO DE LAUDO MÉDICO

Atesto que o(a) servidor(a) NOME DO(A) SERVIDOR(A), matrícula (NÚMERO DA MATRÍCULA), 
encontra-se:

1) Referente ao teste de condicionamento físico:

( ) apto

( ) apto com restrições

( ) inapto

Restrições de saúde a que o servidor está sujeito:

_______________________________________________________________________________________

2) Referente às disciplinas e avaliações de caráter prático:

( ) apto

( ) apto com restrições

( ) inapto

Restrições de saúde a que o servidor está sujeito:

_______________________________________________________________________________________

ANEXO III

DESCRIÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF

1. Avaliação da capacidade aeróbica ou cardiorrespiratória — teste de corrida em 12 minutos, devendo o 
avaliado, nesse tempo, cumprir o padrão mínimo proposto na Tabela 1.1, para critério de aprovação.

Tabela 1.1: Distância em metros

Faixa Etária

(em anos)

Corrida Aeróbica (em 12 minutos)

Masculino Feminino

18 – 19 2.300 1.700
20 – 29 1.600 1.500
30 – 39 1.500 1.400
40 – 49 1.400 1.200
50 + 1.300 1.100

2. Avaliação de força e resistência muscular — teste de flexão de braço em quatro apoios para homens e seis 
para mulheres, com execução ininterrupta, sem repouso ou pausa entre as repetições, devendo o avaliado 
cumprir o padrão mínimo proposto na Tabela 2.1, para critério de aprovação.

Tabela 2.1: Repetições

Faixa Etária

(em anos)

Flexão de Braços Sobre o Solo (em 1 minuto)

Masculino Feminino

18 – 19 18 12
20 – 29 17 10
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30 – 39 12 8
40 – 49 10 5
50 – 59 7 2
60 – 69 5 2

3. Avaliação de resistência muscular — teste de flexão abdominal com pernas flexionadas efetuado 
ininterruptamente, sem repouso ou pausa, devendo o avaliado cumprir o padrão mínimo proposto na Tabela 
3.1, para critério de aprovação.

Tabela 3.1: Repetições

Faixa Etária

(em anos)

Abdominal (em 1 minuto)

Masculino Feminino

18 – 19 33 27
20 – 29 29 21
30 – 39 22 15
40 – 49 17 7
50 – 59 13 3
60 – 69 7 2

Fontes de referência:

– Abdominal – Pollock, M. L. e Willmore, J. H., 1993.

– Anexo da Portaria TSE n. 477/2010.

– Avaliação de Flexibilidade – Canadian Standardized Teste of Fitness (CSTF).

– Classificação do Teste de Shuttle Run, segundo Johnson e Nelson (1986).

– Corrida Aeróbica – Teste de Cooper.

– JAMES, R. M. Medida e avaliação do desempenho humano. Porto Alegre: Artmed, 2014.

– Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, vol. 20. 4. ed. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/16632>. Acesso em: 23/05/2017.

– Revista Brasileira de Medicina do Esporte, vol. 5. 6. ed., 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S151786921999000600002&script=sci_arttext>. Acesso em: 24/05/2017.

– Revista Brasileira de Medicina do Esporte, vol. 16. 5. ed., 2010. Disponível em: <http://www.producao.
usp.br/handle/BDPI /2824> Acesso em: 24/05/2017.

– Teste de Resistência Muscular – Pollock, M. L. e Willmore, J. H., 1993.

ANEXO IV

EXAMES A SEREM SOLICITADOS

PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL

– Avaliação oftalmológica – com acuidade visual;

– Audiometria;

– Hemograma completo;

– Glicemia;

– TP
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– KTTP

– Creatinina;

– Teste de esforço;

– Exame Clínico Ortopédico (consulta com ortopedista que deverá emitir laudo baseado em roteiro de 
avaliação ortopédica cujos critérios serão enviados pela área de saúde do Tribunal).
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