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Investimentos no setor de segurança da JFAC 

Nos últimos dois anos, a Diretoria do Foro priorizou as 

aquisições de equipamentos de segurança com o intuito de 

aparelhar a Seccional com ferramentas que assegurem adequadas 

condições de segurança aos magistrados, servidores, prestadores 

de serviços, estagiários e, sobretudo, para a população que 

frequenta diariamente as dependências da SJAC. 

Em janeiro de 2015 foi publicada a Portaria Diref n. 14, que 

estabelece normas para a execução dos serviços de recepção e 

segurança no controle de acesso, circulação e permanência de 

pessoas nas dependências da Justiça Federal do Acre. No 

documento está prevista “a triagem de segurança, por meio de 

equipamentos detectores de metais e de raio X ou outra vistoria 

necessária, visando garantir a ordem, a segurança e a integridade 

patrimonial e física da Instituição”. 

Dentre as medidas adotadas pelo texto está o uso 

obrigatório de crachá pelos servidores, estagiários e prestadores 

de serviço; a inspeção visual em cargas ou volumes tais como 

pastas, bolsas, sacolas, malas, pacotes, mochilas, portados por 

quaisquer pessoas, quando necessária; a apresentação de 

documentos com foto de advogados, jornalistas e de visitantes; 

tratamento diferenciado para os portadores de necessidades 

especiais; ingresso nas dependências da Seccional pelas entradas 

autorizadas; o uso de trajes adequados e a proibição de entrada 

de animais, exceto cães guias. O texto completo da Portaria está 

disponível aqui. 

No último mês, foi instalado o equipamento de inspeção 

por raio X, localizado na entrada principal da Seção Judiciária, 

propiciando melhor averiguação de bolsas, mochilas, valises, sacos e 

sacolas, no sentido de evitar a entrada de pessoas portando armas de 

fogo ou material cortante e perfurante que possa ser utilizado como 

arma.  

 

O Equipamento de inspeção por raio X, tem mostrado 

bons resultados, pois, desde a sua instalação, foram acauteladas 

vários canivetes e outros objetos detectados nas bolsas dos 

usuários da Justiça. 

No ano de 2015 houve a aquisição e instalação de 03(três) 

portais detectores de metais, sendo instalados nas entradas 

do prédio, proporcionando mais segurança e visando dar 
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cumprimento às Resoluções 104/2010 e 176/2012 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, que autoriza os Tribunais Regionais 

Federais, Seções e Subseções Judiciárias a adotar as medidas de 

segurança para garantir a proteção dos jurisdicionados, 

servidores, magistrados, bem como a segurança patrimonial. 

A Administração da Justiça Federal do Acre, também fez 

investimentos na área de transporte. Em 2013 iniciou aquisição 

de veículos novos para renovação da frota, cuja conclusão 

ocorreu em 2015, com o total de 07 (sete) veículos adquiridos 

no período, sendo dois destinados a transporte institucional, um 

para a SSJ/CZU e outro para a SJAC, 02 caminhonetes e 03  

veículos de pequeno porte para serviços diversos.  

Em cumprimento à determinação do artigo 9º, alínea c, da 

Portaria Diref n. 14, de 21 de janeiro de 2015, foram adquiridos 

cofres para acautelamento de armas. Os cofres trabalham 

com sistema de geração de senha eletrônica, onde o usuário 

criará a senha e somente com essa senha ele poderá retirar a 

arma acautelada. Com isso, propiciando a segurança necessária 

às pessoas que estiverem portando arma em decorrência de 

autorização legal, permitindo o acesso à arma exclusiva à pessoa 

responsável pela arma.  

Uma das mais modernas aquisições feitas foram as 

câmeras de monitoramento, que estão dispostas na área 

interna e externa do prédio. O sistema de Circuito Fechado de 

Televisão (CFTV) conta com câmeras de alta resolução e 

infravermelho, como as câmeras speed dome, instaladas na área 

externa, que possuem panoramização de 360°, monitorando 

toda a área frontal do prédio, alcançando desde a BR364 até o 

edifício da OAB/AC. Atualmente o prédio da SJAC está 

equipamento com três modelos de câmera de segurança, 

controladas pela Central de Segurança, Vigilância e Transporte 

(CEVIT), supervisionada pelo servidor Wanderley Araújo de 

Castro. 
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