
Aniversariantes
Hoje: Cláudio Costa de Queiroz (Tei-
xeira de Freitas), Yara Ledoux Ribeiro 
(NUCJU), Cibele Martins de Souza 
(Guanambi) e Débora Oliveira da Sil-
va (22ª Vara).
Amanhã: Ana Claudia Tosta Alves 
Cruz (2ª Vara), Hélio Cavalcante Reis 
Filho (13ª Vara), Scheyla Vilar Batista 
Soares (Turma Recursal),Márcia Fer-
reira Neves (Paulo Afonso). 
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Seção de Segurança, Vigilância e Transporte
Por Amanda Julieta (SECOS)

O dia mal amanhece quando a peque-
na Seção instalada no 3º subsolo do Pré-
dio Anexo ao Fórum Teixeira de Freitas, 
na Justiça Federal da Seção Judiciária da 
Bahia, começa a funcionar. Lá os horá-
rios são outros: enquanto os demais ser-
vidores trabalham entre as 8h e as 19h, 
o trabalho da Seção de Segurança, Vigi-
lância e Transporte (SEVIT) se inicia às 
5h30 e não tem hora para acabar. Não 
é difícil entender o motivo. Responsável 
pela segurança institucional, manutenção 
e transporte de materiais e servidores, a 
SEVIT não para e não é incomum ver os 
servidores ali lotados trabalharem em ho-
rários nada convencionais. 

Quando os servidores das varas e da 
Área Administrativa chegam para o traba-
lho, nem imaginam que vários vigilantes 
já fizeram a ronda por todo o prédio, ins-
pecionaram portas, alarmes, luzes, apa-
relhos de ar condicionado, preencheram 
formulários com relatórios dessas rondas, 
abriram guaritas e deram acesso aos fun-
cionários do restaurante (atualmente em 
obras) e iniciaram o controle da entrada 
dos empregados terceirizados da Delta. 
Às 7 horas da manhã, começam a chegar 
os servidores e um novo tipo de procedi-
mento tem lugar. Às 9h, quando o prédio 
é aberto ao público, é a vez de uma nova 
modalidade de abordagem.

Quando alguns servidores trabalham 
no fim de semana, por exemplo, a segu-
rança tem um controle diferenciado, pois, 
caso surja alguma emergência, é preciso 
saber que há pessoas no 3º andar ou 5ª 
andar, por exemplo.

No início, a SEVIT tinha basicamente 
a função de executar o transporte ad-
ministrativo e de magistrados, contan-
do com apenas um servidor. O espaço 
ainda é pequeno atualmente, mas, com 
a expansão da Justiça Federal ao longo 
dos anos, as demandas da Seção tam-
bém cresceram. 

Hoje, os 13 servidores que compõem 
o efetivo da SEVIT são qualificados tam-
bém para manter a segurança na insti-
tuição, com atuação na sede da Justiça 

Federal (no Fórum Teixeira de Freitas e  
Edifício Anexo) e no prédio dos Juizados 
Especiais Federais e das Turmas Recur-
sais. Para isso, contam com a ajuda de 
uma estagiária, dos agentes de seguran-
ça lotados em varas e de diversos ter-
ceirizados, que trabalham em esquema 
de revezamento e garantem a segurança 
local dia e noite.

Luiz Augusto Almeida, supervisor 
da SEVIT desde junho de 2012, explica 
que a segurança é de extrema relevância 
para o funcionamento da Justiça Federal 
como um todo e que, com o tempo, ela 
foi ganhando uma atenção especial. “As 
nossas demandas cresceram. Com a es-
calada na violência, o cargo de agente de 
segurança judiciária começou a ganhar 
um destaque maior e houve uma maior 
preocupação com a segurança”, conta. 
Com a necessidade de prevenção, surgi-
ram, em 2004, os primeiros cursos de ca-
pacitação, que acontecem anualmente. A 
temática abordada nesses treinamentos é 
ampla e variada e vai desde segurança pa-
trimonial a combate de incêndios, passan-
do por escolta, proteção a testemunhas, 
armamento, defesa pessoal, primeiros so-
corros, entre outros temas.

Visando à melhor capacitação dos 
agentes de segurança, a SEVIT buscou 
aproximação com as “forças amigas”. 
Em uma parceria com as Forças Arma-
das, por exemplo, a Seção conseguiu um 
estágio com a Polícia do Exército, com 
os profissionais que eram responsáveis, 
na época, pela segurança do então presi-
dente Lula. Além disso, um convênio re-
serva vagas para os servidores da SEVIT 
em importantes cursos de capacitação 
que frequentemente são oferecidos pela 
Polícia Rodoviária Federal. 

Os equipamentos utilizados também 
se aprimoraram. No prédio sede, um 
circuito fechado de TV (CFTV) com 86 
câmeras monitora 24h por dia as áreas 
interna e externa da Seção Judiciária. Na 
entrada do foyer, um moderno detector 
de metais fiscaliza a entrada de quem 
visita a instituição. E para que não haja 
dúvidas sobre a sua eficácia, uma impor-
tante informação: alertando a presença 
de metais aos seguranças, o aparelho já 
impediu que pessoas entrassem no pré-
dio portando armas ilegalmente, como 
faca e até mesmo um revólver. Também 
há detectores de metais nas entradas do 
3º Subsolo.

A IN 14-10 é a Instrução Normativa 
que regulamenta o serviço de seguran-
ça realizado pela Seção. Ela regula, por 
exemplo, a entrada e saída das pessoas 
na Justiça Federal, bem como a exigên-
cia do uso de crachás por servidores, es-
tagiários e funcionários. 

Já a IN 14-08 regulamenta o serviço 
de transporte realizado pela SEVIT. Luiz 
Augusto conta que, por ter obrigação de 
seguir estes manuais, para preservar a 
segurança dos prédios, do patrimônio, 
dos processos e a integridade física das 
pessoas que circulam diariamente pela 
Justiça Federal, os servidores da Se-
ção são vistos por muitos como chatos. 
“Como a SEVIT não é uma área afim, nós 
enfrentamos discriminação de alguns 
colegas por não terem conhecimento do 
que fazemos e de que isso repercute in-
diretamente no trabalho deles. Se não 
acontece nada de ruim, se nada dá er-
rado onde as pessoas trabalham, é sinal 
de que o nosso trabalho tem dado certo. 
É um trabalho que você não sente”, diz 
Luiz Augusto.

Na área de transportes, as atribui-
ções da Seção de Segurança, Vigilância 
e Transporte também são muitas. Os 
servidores de lá são responsáveis pela 
entrega de ofícios e mandados urgentes 
das varas criminais; transporte de ma-
teriais apreendidos em processos penais 
e encaminhados para destruição, como 
armas, drogas e moeda falsa; condução 
de juízes, servidores e cargas e pela pro-
gramação de viagens com roteiros e rotas 
alternativas para a garantia da segurança 
das autoridades.

Quando solicitados, os agentes de 
segurança da SEVIT também dão supor-
te a concursos e inaugurações e fazem 
a escolta de autoridades, como desem-
bargadores federais e ministros, já tendo 
atendido até mesmo o presidente do Su-
premo Tribunal Federal. 

Segundo Luiz Augusto, a principal di-
ficuldade enfrentada hoje pela SEVIT é a 
falta de efetivo. Para ele, o aumento na 
quantidade de agentes em serviço daria 
melhores condições de trabalho e ajuda-
ria a aumentar a segurança na institui-
ção, dando a possibilidade, por exem-
plo, do estabelecimento de plantões. “A 
Justiça Federal como um todo, princi-
palmente em sua Área Judiciária, au-
mentou, mas a quantidade de agentes 
de segurança da SEVIT, não”, conta. 

Para 2013, a meta da SEVIT é mi-
nimizar cada vez mais os riscos, reali-
zando rondas mensais para verificação 
de equipamentos, criação de uma briga-
da de incêndio, aquisição de 54 novas 
câmeras para o circuito fechado de TV 
(CFTV), instalação de um serviço de in-
teligência, aquisição de veículos novos, 
armamentos letais e não letais e equi-
pamentos de proteção, além da imple-
mentação do Plano Operacional Padrão 
(POP), que deve padronizar os procedi-
mentos realizados pelos agentes de se-
gurança judiciária. 

Luiz Augusto conta que as sugestões 
para o aumento da segurança no Fórum 
Teixeira de Freitas são para o bem co-
mum e já foram apresentadas ao juiz fe-
deral diretor do Foro, Ávio Novaes. “Se-
gurança é prevenção. Quando alguma 
coisa acontece, é porque a segurança já 
se perdeu e isso não é o ideal”, afirma. 
E completa: “Em termos de segurança, 
serve o velho clichê: é melhor prevenir 
do que remediar”.

Luiz Augusto Almeida, supervisor da SEVIT, ao lado dos servidores José Raimundo da Mata Neri, 
Leandro Estrela da Silva e Lideval Santos da Silva, encarregados respectivamente dos setores de 
Manutenção e Conservação de Veículos; Segurança, Vigilância e Portaria; e Transporte.

Conhecendo a Área Administrativa


