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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA SJ DIREF 78

 
 

                             O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ (PORTARIA PRESI/ASMAG Nº 173, DE 15 DE MAIO DE 2014), NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 50 DO
PROVIMENTO GERAL CONSOLIDADO COGER Nº 3, DE 26 DE MARÇO DE 2002 E RESOLUÇÃO Nº
444 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL;

 

CONSIDERANDO que se inclui entre as responsabilidades inerentes à Administração
zelar não apenas pela integridade do seu patrimônio material, mas de todos aqueles que integram seu
corpo funcional e do público em geral que transita em suas dependências;

CONSIDERANDO que é imprescindível, ademais, garantir a incolumidade física de
quantos atuam nesta Casa e para cá acorrem no dia-a-dia, seja na condição de profissionais do Direito, seja
na de cidadãos que usufruem dos serviços do Judiciário Federal, bem assim os Magistrados, servidores,
estagiários e os prestadores de serviços;

CONSIDERANDO que tem sido cada vez maior o acesso de pessoas às dependências
desta Justiça Federal, principalmente após o advento dos Juizados Especiais Federais;

CONSIDERANDO que, muito embora a Administração tenha procurado estabelecer
formas de controle de acesso de pessoas ao interior do edifício, na recepção situada no pavimento térreo,
ainda é grande a facilidade de acesso aos setores e às instalações;

CONSIDERANDO que, em vista disso, é inevitável que todos fiquem muito mais
expostos à prática de eventuais atos de delinqüência, que podem variar do simples furto de bens que
compõem o acervo patrimonial da Seccional até condutas capazes de causar lesões à integridade física e
moral, bem como atentar contra a vida de tantos quantos laboram e transitam em suas dependências, com
sérias repercussões;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de disciplinar o comportamento das pessoas
que atuam e transitam nas instalações internas do prédio, de forma a compatibilizar a sua conduta com a
austeridade do ambiente e a respeitabilidade a ser observada nesta Casa de Justiça, o que implica
necessariamente a exigência de adoção de um trajar condizente para servidores e público em geral;

CONSIDERANDO, mais, a necessidade de sistematizar e disciplinar a utilização
racional dos recursos materiais disponíveis nesta Seção Judiciária, de forma a que possam servir
satisfatoriamente ao maior número possível de pessoas;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de adoção de medidas mais eficazes para
melhorar a vigilância e segurança na Seção Judiciária do Pará e a necessidade de adoção de regras que
visem a racionalizar a utilização dos recursos materiais disponíveis, e, ainda, a existência de múltiplos atos
normativos esparsos em vigência, disciplinando essas matérias.

 
RESOLVE:
 
EDITAR a presente Portaria de Consolidação e Ampliação de Atos Normativos da

Seção Judiciária do Pará, que passará a ser de observância obrigatória a todos a partir de sua
publicação, nos termos que se seguem:
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CAPÍTULO I

DAS PORTAS LATERAIS
 

01 - Na ocorrência de eventual necessidade de abertura de qualquer dos portões, desde
que devidamente comprovada e justificada, deverá ser solicitada autorização por escrito ao Diretor da
Secretaria Administrativa, que analisará cada caso concreto e, conforme a situação, expedirá a autorização
ou não, de tudo dando-se imediata ciência ao Juiz Federal Diretor do Foro, a quem caberá a última
palavra.

 
CAPÍTULO II

DA UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES
 

02 – Toda a circulação de pessoal em serviço e manutenção, inclusive limpeza e
transporte de cargas, tais como equipamentos, mobiliário e outros, será realizado exclusivamente pelo
elevador de número 04, assim identificado o último do lado esquerdo no sentido de quem se encontra em
frente à parede dos elevadores;

03 – Fica proibido o uso dos demais elevadores para serviço;
04 – O transporte de pessoas em trânsito nesta Seccional será feito mediante a utilização

dos três outros elevadores, que ficarão ligados durante todo o horário de expediente forense, devendo o
seu controle e acionamento ser preferencialmente executado pelos ascensoristas contratados pela
Administração;

4.1 – O transporte de Magistrados em um dos elevadores controlados por ascensorista,
durante o expediente de trabalho destes, ou seja, no intervalo de 8 às 14 horas, será realizado de maneira
prioritariamente, sem paradas em andares que não os de destino dos Juízes, devendo haver perfeita
sintonia entre os postos de vigilância da guarita e da garagem com o ascensorista;

4.2 – A Administração deverá providenciar a aquisição de rádios receptores para uso
pelos ascensoristas a fim de possibilitar que a comunicação a ser feita nos moldes do item anterior seja
mediante a utilização desse recurso.

05 – Após as 19 horas permanecerá em funcionamento apenas um elevador, devendo ser
desligados todos os demais.

 
CAPÍTULO III

DA PROIBIÇÃO DE AMBULANTES
 

06 – Fica terminantemente proibida a entrada, permanência ou circulação de vendedores,
ambulantes ou entregadores, no prédio da Seção Judiciária do Pará, bem como na área da calçada que fica
em frente ao prédio da Sede da Justiça Federal, cabendo à SEVIT, com supervisão da SECAD, a
fiscalização par a cumprimento do presente item;

07 – Em caso de entregas, os próprios interessados deverão se dirigir à guarita da entrada
do prédio para receber eventuais produtos ou mercadorias, inclusive lanches e refeições, ficando vedada
qualquer intermediação da vigilância, principalmente no que diz respeito à comunicação a ser mantida
entre as partes interessadas;

08 – Fica proibida a venda de lanches ou alimentos nas dependências do prédio,
inclusive em salas cedidas a outros órgãos;

09 – Da mesma forma, fica proibida a exposição de produtos e serviços, nas
dependências desta Seção Judiciária, que não guardem qualquer correlação com os trabalhos
desenvolvidos nesta Seccional;

10 – No caso de haver interesse de fazer exposição de produtos e serviços relacionados
aos trabalhos forenses, a parte interessada deverá solicitar autorização por escrito ao Diretor da Secretaria
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Administrativa, que analisará, caso a caso, e expedirá autorização, também por escrito, a depender da
situação, de tudo dando-se imediata ciência ao Diretor do Foro, a quem caberá a última palavra.

 
CAPÍTULO IV

DO ESTACIONAMENTO
 

Seção I
Vagas do Subsolo

 

11 – As vagas de garagem do subsolo destinam-se aos veículos oficiais e de serviço da
Seção Judiciária e aos veículos particulares dos juízes federais e juízes federais substitutos;

12 – As vagas são numeradas e identificadas, cabendo a cada condutor estacionar o
veículo no local indicado;

13 – O acesso à garagem será restrito aos condutores dos veículos identificados acima,
sendo que esta permanecerá fechada por um portão controlado pelo posto de vigilância daquele local;

14 – À exceção dos veículos acima indicados, terão direito de acesso à garagem
exclusivamente os seguintes veículos, para os quais a Administração demarcará 02 (duas) vagas para
estacionamento rotativo:

14.1 – Veículos de serviço do Departamento da Polícia Federal, desde que devidamente
identificados e em missão, utilizados para o transporte de réus presos;

14.2 – Veículos de carga utilizados por empresas para transportar produtos e mercadorias
adquiridas pela Seção Judiciária, para o fim exclusivo de carga/descarga de material;

14.3 – Veículos de serviço de outros órgãos e entidades da Administração Pública, tais
como ECT, Procuradorias, Defensoria e outros, quando transportando volumes no interesse do serviço
desta Justiça, tais como malotes postais e lotes de processos;

14.4 – Veículos oficiais, de serviço ou mesmo particulares, quando em transporte de
autoridades que compareçam a esta Seção Judiciária para participar de cerimônias e solenidades aqui
realizadas;

15 – Todo veículo, para ter acesso ao subsolo de garagens, deverá ser previamente
identificado, com dados anotados pela Vigilância, incluindo viaturas descaracterizadas.

16 – Relativamente aos veículos de serviço de outros órgãos ou entidades que venham
carregar e descarregar volumes, deverão ser orientados os seus representantes para o fim de proceder ao
agendamento prévio da data e do horário de utilização da vaga destinada ao estacionamento rotativo da
garagem, junto à Seção de Vigilância e Transporte-SEVIT (ou Diretoria do Núcleo de Administração-
NUCAD, na impossibilidade do primeiro), por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive
o eletrônico por e-mail.

16.1 – Agendada a data e o horário, a SEVIT expedirá autorização, preferencialmente
escrita, que deverá ser comunicada aos postos de vigilância situados na guarita e garagem, para ciência,
fiscalização e controle;

17 – No caso dos veículos de empresas que vierem fazer carga e descarga de materiais e
produtos afetos à Seção de Material e Patrimônio desta Seccional – SEMAP, fica vedado às pessoas que
neles vierem embarcadas o acesso à área dos elevadores e escadas que permitem o ingresso nas demais
dependências do edifício; o acesso de tais pessoas, estranhas aos quadros desta Seccional, deverá ficar
restrito à área da SEMAP, devendo a comunicação dessas pessoas ser dirigida aos servidores dessa Seção;

17.1 – Havendo necessidade de acesso de quaisquer pessoas estranhas aos quadros desta
Seção Judiciária, envolvidas no transporte, carga e descarga das mercadorias, a outros setores desta Justiça
que não a SEMAP, aquelas deverão ser acompanhadas por servidor dessa Seção no trajeto de ida e retorno
à garagem.

18 – Ficará a cargo do posto de vigilância situado na garagem a fiscalização do
cumprimento das determinações aqui contidas, devendo orientar e acompanhar todo o trabalho de
carga/descarga a ser realizado, zelando, dessa forma, para que o trânsito de materiais e pessoas seja feito
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do modo mais ordenado possível, com vista a não se infringirem as normas de segurança e vigilância
contidas na presente Portaria, bem assim para se evitar a ocorrência de danos materiais aos veículos
estacionados na garagem, de propriedade desta Seção Judiciária e de seus Magistrados ou a quaisquer
outros bens ali instalados;

18.1 – Na ocorrência de quaisquer anormalidades, o posto da vigilância deverá adotar os
planos de emergência cabíveis, devendo de imediato comunicar o fato ao Supervisor da SEVIT e ao
Diretor da SECAD, que, por sua vez, de tudo dará imediata ciência ao Diretor do Foro.

 
Seção II

Vagas dos Diretores e Oficiais de Justiça Plantonistas

 
19 –  As vagas destinadas aos Diretores de Secretaria de Varas, ao Diretor da Secretaria

Administrativa, bem como aos Diretores de Núcleos e ao oficial de justiça plantonista serão devidamente
demarcadas no estacionamento externo.

20 – Somente os diretores titulares poderão ocupar as vagas a eles destinadas; estando os
mesmos em gozo de férias ou quaisquer outros afastamentos, as vagas serão ocupadas pelos substitutos.
Na hipótese do titular ou substituto não utilizar a vaga a si destinada, perderá o direito de uso a outros
servidores da unidade, devendo, obrigatoriamente, comunicar à SEVIT os dados do referido servidor e do
veículo que ocupará a vaga.

21 – Incumbirá ao Supervisor da Seção de Vigilância e Transporte – SEVIT as
atribuições de identificar e relacionar os Diretores Titulares e substitutos cadastrando seus respectivos
veículos para o fim de serem informados à vigilância da guarita. Caberá, ainda, a esse serventuário a
incumbência de informar, periodicamente, aos postos de vigilância o oficial de justiça que esteja de
plantão, identificando-o;

22 – Os dados cadastrais dos veículos de propriedade dos diretores deverão ser
atualizados sempre que se fizer necessário, cabendo essa atribuição aos seus respectivos proprietários,
devendo, para tanto, serem adotadas as providências cabíveis junto à SEVIT;

 
Seção III

Vagas dos Servidores

 
23 – As demais vagas, situadas no pátio de estacionamento externo, destinam-se

exclusivamente aos veículos dos servidores e dos peritos médico e odontológico da Seção Judiciária, para
serem ocupadas mediante prévio cadastramento e autorização pela Seção de Vigilância e Transporte –
SEVIT, ficando, dessa forma, vedado o acesso à área do estacionamento a quaisquer veículos de pessoas
estranhas aos quadros desta Seccional, aí incluídos taxistas, ressalvada a autorização expressa da Direção
do Foro em sentido diverso.

24 – No estacionamento externo serão demarcadas e identificadas 08 (oito) vagas, assim
distribuídas: 01 vaga para a Polícia Federal, 02 para outros órgãos públicos, 01 para advogado, 02 para
idosos e 02 ao estacionamento de veículos que estiverem conduzindo pessoas portadoras de necessidades
especiais que as impossibilitem de locomover-se sem o auxílio de aparelhos ou equipamentos (tais como
muletas, cadeiras de rodas etc);

24.1 – A vaga destinada ao veículo da(s) pessoa(s) com dificuldade de locomoção (nos
termos desta Portaria) deverá ser demarcada e identificada o mais próximo possível da porta de ingresso
do edifício, para o fim de facilitar a sua entrada e saída, devendo, inclusive, a calçada ser adaptada com
rampa;

24.2 – Fica vedada a utilização das vagas destinadas ao estacionamento rotativo por
pessoas e para fins diversos dos determinados nesta Portaria.

25 – Somente o veículo cadastrado poderá ter acesso ao estacionamento;
25.1 – Poderão ser cadastrados até dois veículos para cada servidor;
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26 – O uso da vaga não pode ser transferido pelo servidor para terceiros;
27 – A SEVIT fornecerá autorização, com numeração seqüencial, para o uso da vaga,

com identificação do carro e do servidor, que deverá ser exibida na entrada do estacionamento e mantida
visível no vidro dianteiro;

28 – Não se admitirá a entrada de veículo sem a autorização;
29 – A autorização terá o modelo próprio e será assinada pelo Supervisor da Seção de

Vigilância e Transporte, com validade de um ano;
30 – As vagas serão ocupadas por ordem de chegada, até o limite da capacidade do

estacionamento, apenas durante os dias de expediente, sendo vedados o pernoite ou o estacionamento em
feriados e finais de semana, salvo por motivo de serviço aos Diretores de Secretaria e de Núcleo e aos
servidores lotados nessas unidades;

30.1 – Nesse caso, os Diretores deverão comunicar previamente à SEVIT e, na
impossibilidade, ao NUCAD, a necessidade, para o que deverão ser fornecidos os nomes dos servidores,
datas e horário previstos para a entrada, após o que será expedida autorização, que será comunicada aos
postos de vigilância na guarita e, se for o caso, garagem;

30.2 – Aos Magistrados fica facultado o acesso irrestrito à garagem.
 

Seção IV
Cadastro de Veículos

 
31 – Os servidores interessados deverão promover o cadastro de seus veículos, mediante

requerimento próprio, conforme modelo disponibilizado pela Seção de Vigilância e Transporte da Seção
Judiciária – SEVIT (Ramal 6170) ou pelo e-mail sevit@pa.trf1.jus.br, devendo, quando da utilização deste
último, ser anexado o arquivo preenchido.

31.1 – Os servidores ficarão encarregados de promover as atualizações dos dados
cadastrais de seus veículos, sempre que se fizer necessário, com vistas a obter nova autorização para a
entrada no estacionamento;

32 – As autorizações ficarão permanentemente disponíveis para fornecimento aos
interessados;

33 – A SEVIT manterá rigoroso controle das autorizações, arquivando-as em pasta
própria anualmente;

33.1 – Cabe ainda à SEVIT promover a baixa do cadastro dos veículos substituídos pelos
servidores, conforme informação destes, que ficarão a partir de então proibidos de ingressar na área do
estacionamento;

34 – O uso do estacionamento é gratuito e a Seção Judiciária não se responsabilizará por
quaisquer danos aos veículos. O servidor que usar o estacionamento declarar-se-á ciente da condição.

 
CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E DE SERVIÇO

 
35 – Os veículos oficiais desta Seção Judiciária destinam-se ao deslocamento dos

Magistrados no trajeto residência-trabalho e trabalho-residência, devendo ser conduzidos pelos técnicos
judiciários com especialidade agentes de segurança, lotados na unidade administrativa de atuação dos
Juízes (Varas, Diretoria do Foro);

35.1 – Eventualmente, em caso de necessidade de serviço e no interesse da
Administração, serão utilizados os veículos oficiais para efetuar o deslocamento dos Magistrados e demais
autoridades por outros trajetos, notadamente aeroporto e locais de realização de cerimônias públicas;

36 – Fica proibida a utilização dos veículos oficiais pelos oficiais de justiça, ressalvados
os casos excepcionais, quando for imprescindível a sua utilização, em caso de urgência ou garantia da

mailto:sevit@pa.trf1.jus.br
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prestação jurisdicional;
36.1 – A utilização dos veículos em casos extraordinários será feita a critério de cada

juízo, devendo ser feita a comunicação à SEVIT;
37 – A utilização dos veículos de serviço será feita exclusivamente no interesse do

serviço e para garantir a realização de tarefas e atribuições inerentes à Administração Pública, bem como
para a garantia da adequada prestação jurisdicional;

37.1 – Todos os deslocamentos dos veículos de serviço deverão ser realizados mediante
prévia ciência da SEVIT, através do seu Supervisor, ou, na sua falta, de outro servidor que lá esteja lotado,
que se encarregará de toda a ação de planejamento, registro, autorização e controle, bem assim outras que
se mostrarem necessárias;

37.2 – A depender do caso concreto, se ultrapassada a competência do Supervisor da
SEVIT, deverá ser solicitada autorização, por escrito, para a saída de veículos de serviço à Diretoria do
Núcleo de Administração ou da Secretaria Administrativa, que analisará o pedido e deliberará a solução
adequada.

37.3 – Toda saída dos veículos de serviço será precedida de apresentação do formulário
“REQUISIÇÃO DE VIATURA DE SERVIÇO” devidamente preenchida e assinada.

 
CAPÍTULO VI

DO INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

 
38 – O ingresso de toda e qualquer pessoa nas dependências desta Seção Judiciária se

fará exclusivamente pela porta giratória instalada no hall de entrada do prédio, que acusará,
eventualmente, a presença de materiais de metal;

38.1 – A exceção são os Magistrados em atuação nesta Seccional e demais autoridades
que a Administração autorize, em especial as que vierem participar de eventos promovidos nesta Justiça,
que terão acesso pela garagem, nos termos do subitem 16.4 (capítulo IV da presente Portaria).

38.2 – Ficam excepcionadas, também, as pessoas cardíacas, portadoras de marca-passo e
as pessoas portadoras de necessidades especiais que as impossibilitem de locomover-se sem o auxílio de
aparelhos ou instrumentos, tais como muletas, cadeiras de rodas, desde que seja inviável o seu acesso
normal pela porta giratória;

38.3 – No caso das pessoas elencadas no subitem anterior, estas terão o seu acesso
franqueado pela porta lateral, devendo os postos de vigilância e segurança situados na entrada do edifício e
os agentes de segurança, adotar as rotinas de segurança pertinentes ao caso;

39 – Havendo necessidade e a critério da Administração, com vista a incrementar a
segurança, poderá ser utilizado mecanismo móvel (portátil) para identificação de metais nas pessoas que
estiverem ingressando nas dependências desta Justiça e a retenção, em armário próprio localizado na
recepção, de embrulhos, sacolas, mochilas e outras embalagens.

40 – Fica terminantemente proibido o ingresso nas dependências desta Seção Judiciária
de pessoas portando armas de qualquer espécie, que serão imediatamente retidas pelos postos de
vigilância  sob a orientação e coordenação dos agentes de segurança desta Seção Judiciária, para adoção
das medidas que o caso requer;

40.1 – Ficam excepcionadas da proibição apenas as pessoas que têm porte de arma
funcional, tais como policiais civis, militares e federais em serviço, integrantes das Forças Armadas,
quando fardados (em serviço), e autoridades, assim compreendidos os Magistrados, Promotores de Justiça,
Procuradores da República;

40.2 – Os policiais e integrantes das Forças Armadas, quando não estiverem em serviço
nesta Seção Judiciária, terão suas armas retidas e acauteladas, nos termos da IN 14-10, na sala da SEVIT,
sendo que estas armas lhes serão restituídas, por ocasião de sua saída do edifício, mediante recibo;

41 – Para fins de ingresso nas dependências desta Seção Judiciária torna-se obrigatória a
identificação de quaisquer pessoas, independentemente de profissão ou de estarem ou não no exercício
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desta, na Portaria do prédio;
42 – A identificação consistirá na apresentação, pela pessoa interessada, de qualquer

documento oficial, incluindo carteira profissional, funcional ou de classe, com fotografia, para fins de
registro em livro próprio ou outro meio de registro que venha a ser adotado pela Seção Judiciária -
inclusive o eletrônico, mediante o uso de tecnologia de informação - da identidade e do local de destino do
visitante;

43 – A identificação e o registro permitirão o acesso apenas às áreas onde é livre a
circulação do público externo, ficando vedado o trânsito e/ou permanência de pessoas estranhas aos
quadros da Justiça Federal em áreas restritas aos Magistrados, servidores e prestadores de serviços;

43.1 – Ficam excluídas da proibição de acesso às áreas restritas apenas as pessoas
expressamente autorizadas por Magistrados e servidores, os quais ficarão inteiramente responsáveis pela
conduta daquelas enquanto permanecerem nas dependências desta Seccional;

43.2 – Para o fim de obter a autorização de entrada, nos termos do item anterior, o
Magistrado ou servidor deverá entrar em contato com o Serviço de Recepção da Portaria, autorizando o
ingresso do visitante;

44 – Os Procuradores da República, Procuradores Federais, Defensores Públicos e os
advogados em geral, deverão se identificar devidamente na Portaria do prédio, nos termos dispostos no
item 42 supra deste capítulo, ficando, após, autorizado o seu ingresso nas dependências da Seção
Judiciária, independentemente do registro previsto na parte final do mencionado item 42.

44.1 – Para estes profissionais, que atuam rotineiramente nesta Seção Judiciária, a
Administração providenciará oportunamente a aquisição e implantação de sistema de cadastramento
eletrônico, se possível com captação de imagem e leitura digital, para o fim específico de sua identificação
e liberação do acesso, nas catracas, às dependências desta Seccional;

45 – É obrigatório que, nas áreas de acesso restrito ao corpo de Magistrados, servidores
e aos prestadores de serviços, as portas dos ambientes sejam mantidas permanentemente fechadas, sendo
afixadas nelas a indicação de que ali não é permitida a entrada de pessoas estranhas aos quadros da Seção
Judiciária;

46 – Ao menor indício de qualquer ocorrência que esteja expondo a riscos a integridade
dos bens ou a incolumidade física dos que estiverem no recinto desta Seção Judiciária, deverá ser
imediatamente acionada a Seção de Vigilância e Transporte (Ramal 6170) ou qualquer Agente de
Segurança mais próximo, que se encarregarão de adotar as providências cabíveis para sanar a
anormalidade.

47 – O ingresso de servidores às dependências desta Seccional fora do horário normal de
expediente fica condicionado à expressa necessidade de serviço e à prévia solicitação de autorização por
sua chefia (Diretores de Secretarias e de Núcleos);

47.1 – Será registrado em livro próprio, a cargo dos postos de vigilância localizados na
guarita e/ou portaria, o nome completo de cada servidor, o horário de sua entrada e saída das dependências
do prédio, bem como o setor a ser visitado, isto após ser constatada a existência de autorização escrita para
o seu ingresso;

47.2 – Em caso de inexistir autorização para o ingresso do(s) servidor(es), o acesso às
dependências do prédio ficará vedado.

 
CAPÍTULO VII

DO VESTUÁRIO

 
48 – É, ainda, condição de ingresso e permanência de pessoas nas dependências desta

Seção Judiciária a adoção de trajes/vestimentas que, não obstante estarem de acordo com os hábitos e
costumes vigentes, inclusive regionais, sejam também compatíveis com a austeridade do ambiente e a
respeitabilidade a ser observada nesta Casa de Justiça;

49 – Não será admitido o ingresso nesta Seção Judiciária de pessoas que estejam trajadas
inconvenientemente, considerando-se inconveniente o uso de peças sumárias, tais como bermudas, shorts,
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microssaias e mini-blusas, por serem incompatíveis com a austeridade do ambiente de trabalho nesta Casa
de Justiça;

50 – Os servidores deverão adotar calça, camisa e sapato sociais, além da gravata;
51 – Fica facultado às servidoras o uso de saia-calça e calça comprida (esporte fino),

observadas as restrições do item 48;
52 – Será admitido que os visitantes, bem como as partes e testemunhas nos processos

em pauta, ingressem nas dependências desta Seção Judiciária em traje esporte, respeitadas as restrições do
item 48;

53 – Fica a cargo da Seção de Segurança, Vigilância e Transporte comunicar à chefia
imediata do servidor eventuais descumprimentos à presente Portaria, para que avalie quanto à
permanência ou não no trabalho.

 
CAPÍTULO VIII

DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL
 

Seção I
Grupo Especial de Segurança (GES)

 
54 – Fica criado o Grupo Especial de Segurança (GES) com âmbito de ação na Seção

Judiciária do Pará, com subordinação direta da Diretoria do Foro. Regulamentação posterior será expedida
com a finalidade de disciplinar a estrutura e competência do GES. 

 
Seção II

Das Atribuições dos Agentes de Segurança

 
55 – Com o fim de garantir e melhorar a vigilância e a segurança de pessoas e do

patrimônio material desta Seção Judiciária, ficam a cargo do pessoal ocupante do quadro permanente
(técnicos judiciários), especialidade agentes de segurança, as seguintes atribuições:

55.1 – Manter, em caráter permanente, acompanhamento, orientação e controle rigoroso
e absoluto de entrada, saída e trânsito de pessoas, materiais e volumes, nos gabinetes dos magistrados,
verificadas as restrições regulamentares, não podendo afastar-se do local, salvo mediante autorização
expressa do Juiz

55.2 – Acompanhar a realização das audiências, evitando a entrada de embrulhos,
pacotes, malas e similares nas sessões e dar apoio e segurança aos Magistrados, não podendo afastar-se do
local, salvo com autorização expressa do Juiz;

55.3 – Havendo qualquer indício de eventos anômalos, acionar a área de segurança e
vigilância, imediatamente, para aplicação dos planos de emergência;

55.4 – Comunicar, imediatamente, à área de segurança e vigilância as anormalidades
ocorridas durante ou fora do horário normal do expediente da Seção Judiciária, para adoção das
providências cabíveis;

55.5 – Durante o expediente, efetuar ronda interna no andar em que trabalha;
55.6 – Atuar de forma conjunta com o corpo de vigilantes no desenvolvimento de

medidas preventivas, bem como ter iniciativa e aplicar as medidas de segurança necessárias para um
melhor desempenho de suas funções e sempre em regime de mútua e constante colaboração com os
serviços da Seção de Segurança, Vigilância e Transporte;

55.7 – Utilizar equipamentos de rádio-comunicação valendo-se de códigos, de forma
mais simplificada e objetiva possível, guardando sigilo e discrição quanto ao conteúdo das mensagens;

55.8 – Em razão das peculiaridades da função, sem prejuízo da jornada diária e desde
que autorizado pelo Juiz, conciliar sua jornada conforme a daquela autoridade;
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55.9 – Mudar, constantemente, de trajeto da residência/trabalho e trabalho/residência do
Juiz, a critério deste;

55.10 – Conservar os equipamentos obrigatórios e verificar com antecedência a
ocorrência de mau funcionamento do veículo oficial, comunicando à área de transporte qualquer
anormalidade, para adoção das providências cabíveis;

55.11 – Zelar, semanalmente, pela limpeza do veículo oficial;
55.12 – Observar escala de serviço e de plantão;
55.13 – Outras que forem determinadas pela chefia imediata, relacionada com o

exercício do cargo/função de agente de segurança.
56 – São da responsabilidade do Supervisor da Seção de Segurança, Vigilância e

Transporte-SEVIT, sob a orientação e fiscalização da Diretoria do Núcleo de Administração:
56.1 – Organizar e fazer cumprir escala de serviço dos técnicos judiciários, especialidade

agente de segurança e do restante do pessoal da segurança e vigilância, observando que os agentes de
segurança que estiverem lotados em Varas Federais na qual o Juiz esteja de férias, licença ou outro motivo
de afastamento provisório dêem auxílio nos serviços da SEVIT, bem como na hipótese de expressa
autorização e cessão do juiz federal da vara nesse sentido, de forma a reduzir o desfalque de agentes
nesta Seção;

56.2 – Organizar escala de plantão dos agentes de segurança e do restante do pessoal da
segurança, vigilância e transporte para atender situações de caráter excepcional;

56.3 – Organizar inspeções de segurança e o transporte de Juízes quando o titular da
função de motorista estiver impedido de realizar a tarefa;

56.4 – Aplicar os planos de emergência, quando for o caso;
56.5 – Fiscalizar o fechamento das portas e portões de acesso às dependências da Seção,

nos horários determinados, supervisionando a ronda dos postos de vigilância, nos andares, após o
encerramento do expediente forense, certificando-se da aplicação das medidas de segurança nas unidades
de trabalho, em especial o seu trancamento;

56.6 – Fiscalizar se os serviços inerentes à Seção estão sendo realizados conforme o
contrato com a prestadora de serviços e, em caso negativo, comunicar à Chefia imediata para que tome as
providências cabíveis;

56.7 – Diligenciar para que, após o término do expediente normal, sejam desligadas a
rede elétrica dos equipamentos e as lâmpadas deixadas ligadas, registrando as irregularidades em livro
próprio e apondo aviso no local;

56.8 – Controlar a devolução de objetos encontrados nas dependências da Seção
Judiciária;

56.9 – Organizar e controlar os serviços de vigilância de ronda interna e externa, zelando
pelo registro nos formulários e livros;

56.10 – Adotar planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
elaborando estudos pertinentes;

56.11 – Comunicar à área de serviços gerais os serviços necessários para o conserto e
conservação dos bens da Seção;

56.12 – Recolher as chaves que dão acesso às instalações da Seção e entregá-las para
guarda ao Supervisor da Seção de Serviços Gerais-SESEG;

56.13 – Ficará a cargo do Supervisor da Seção de Serviços Gerais-SESEG providenciar,
a colocação de trancas em todas as portas dos quadros de telefones, energia elétrica e ar condicionado de
todos os andares do prédio, ficando as chaves sob a sua responsabilidade, devendo mantê-las
permanentemente trancadas, exceto para execução de serviços;

56.14 – Fiscalizar a proibição da entrada, permanência ou circulação de vendedores,
ambulantes ou entregadores, no prédio da Seção Judiciária do Pará, bem como na área da calçada que fica
em frente ao prédio da Sede da Justiça Federal  (item 06);
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56.15 – Cumprir as demais determinações típicas da unidade, delegadas pela autoridade
superior ou acometidas por normas.

57 – Deverá ser providenciado pela SECAD, em prazo razoável, a compra de uniforme
ostensivo para os técnicos judiciários - especialidade agente de segurança, de forma a garantir a
respeitabilidade do exercício do cargo;

 
CAPÍTULO IX 

DA LOCALIZAÇÃO E ROTINA DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO

 

UNIDADE ANDAR QUANTIDADE DE VIGILANTES

Hall de entrada
e portaria Térreo 02 (dois) vigilantes, sendo um vip de terno e outro

convencional, com a orientação e coordenação da SEVIT.

Garagem Subsolo 01 (um) vigilante

Guarita Estacionamento 01 (um) vigilante

Casa Rosada Térreo 01 (um) vigilante

 
58 – O vigilante da garagem deverá fazer o controle de entrada/saída dos veículos,

inclusive oficiais, fazer a segurança dos Magistrados entre os elevadores e seus veículos, impedir o acesso
de pedestres ao prédio pelo subsolo e fiscalizar as operações de carga e descarga de materiais destinados à
SEMAP, com o fim de evitar danos ao patrimônio da Justiça, dos Magistrados e eventualmente de
terceiros, bem como deverá impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área dos elevadores e escadas
pelo sub-solo;

59 – Os vigilantes noturnos deverão ficar no hall de entrada (térreo) e outro na garagem
enquanto houver magistrado no prédio;

59.1 – Sob a orientação e supervisão do Supervisor da SEVIT, após o término do
expediente normal, deverão fazer a ronda nos andares do prédio, providenciando o trancamento das portas
das Varas e demais setores que ainda não tenham sido trancados pelos Magistrados e servidores ali
lotados, isto após a verificação de que todas as janelas do ambiente estejam fechadas, bem assim de que
não hajam equipamentos ligados;

59.2 – Em caso de constatação da existência de aparelhos ou equipamentos ligados, o
fato deverá ser imediatamente comunicado ao Supervisor da SEVIT ou à Seção de Informática (Ramal
6165), para a adoção das providências cabíveis;

59.3 – A partir das 20:00 horas, deverá ser providenciado o desligamento da rede elétrica
nos andares do edifício, salvo determinação em contrário dos Magistrados e dos servidores de Varas e
Núcleos, por ordem daquela autoridade;

60 – Todos os vigilantes deverão permanecer em seus postos, só podendo ausentar-se
mediante prévia comunicação e autorização do Supervisor da SEVIT e conseqüente cobertura por outro
vigilante;

61 – Cabe ao Supervisor da Seção de Vigilância e Transporte – SEVIT cuidar do fiel
cumprimento das atribuições dos postos de vigilância, notadamente quanto aos procedimentos a serem
adotados por ocasião do funcionamento da porta giratória do hall de entrada.

 
CAPÍTULO X

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA A CARGO DAS VARAS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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62 – Será de responsabilidade dos servidores lotados nas Varas, nos Núcleos
Administrativos e demais unidades administrativas desta Seção Judiciária, sob a fiscalização direta e
imediata de cada chefia, a adoção das seguintes medidas preventivas, visando à adequada vigilância e
segurança do patrimônio material e processual sob guarda de cada unidade:

62.1 – Verificar, após o término de cada expediente de trabalho, se estão desligadas as
luzes, bem assim todos os aparelhos e equipamentos instalados em cada unidade da Administração, além
de averiguar se estão fechadas todas as janelas (em especial no período chuvoso da região) e trancada a
porta de acesso ao setor (porta de Varas, Núcleos e demais unidades);

63 – É obrigatório, sob pena de apuração de responsabilidade funcional, que todos os
servidores observem a necessidade de jamais deixar seus locais de trabalho, sem que nestes permaneça
pelo menos 01 (um) serventuário desta Justiça, em horário de expediente, de forma a garantir a segurança
mínima necessária ao patrimônio material instalado no ambiente, bem assim ao patrimônio processual sob
a guarda da unidade, em especial nas Varas;

63.1 – Havendo inadiável necessidade de saída de todos os servidores da seção, o último
a sair deverá providenciar o trancamento das portas de acesso ao setor correspondente, assegurando-se de
que a chefia imediata tenha conhecimento da saída e porte chave reserva do ambiente trancado, para o
caso de eventual necessidade de ingresso, no ambiente, dos Magistrados e demais servidores da unidade;

64 – Será de responsabilidade dos Diretores, ou de servidores por eles designados, a
verificação do cumprimento das determinações contidas neste capítulo.

 
CAPÍTULO XI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
65 – Ficam revogadas todas as disposições contrárias à presente Portaria;
66 – Os casos omissos serão resolvidos pelas chefias imediatas, que, em se tratando de

situações que extrapolem a sua competência, consultarão as instâncias superiores, ficando a cargo do Juiz
Federal Diretor do Foro desta Seção Judiciária a decisão final dos casos não amparados pela presente
Portaria.

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.CUMPRA-SE.

 

ARTHUR PINHEIRO CHAVES
Juiz Federal Diretor do Foro
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