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PORTARIA/PRESI/CENAG 391 DE 13/09/2011

Aprova	a	alteração	da	Instrução	Normativa	IN-14-10	–	Serviços	de	Portaria	e	Segurança.		

O	PRESIDENTE	DO	TRIBUNAL	REGIONAL	FEDERAL	DA	1ª	REGIÃO,	no	uso	das	atribuições	previstas	no	art.	21,	X,	de	acordo	
com	o	que	consta	nos	autos	do	Processo	Administrativo	5.830/2010	–	TRF1,	

CONSIDERANDO:	
	 a)	a	Resolução	104	do	Conselho	Nacional	de	Justiça	–	CNJ,	de	6	de	abril	de	2010,	que	dispõe	sobre	medidas	administrativas	

de	segurança;	
	 b)	 a	 recomendação	 do	CNJ	 proferida	 em	 face	 da	Consulta	 0005653-61.2010.2.00.0000,	 que	 dispõe	 sobre	 o	 acesso	 de	

pessoas	portando	arma	de	fogo	nas	instalações	do	Poder	Judiciário;	
	 c)	a	instituição	da	Portaria/PRESI/CENAG	121	de	11/03/2011,	que	altera	o	módulo	3	da	IN-14-10	–	Serviços	de	Portaria	e	

Segurança	e	determina	a	sua	atualização	evolutiva;
	 d)	a	necessidade	de	adequar	as	normatizações	internas	às	determinações	dos	órgãos	superiores;
	 e)	que	as	Instruções	Normativas	são	instrumentos	dinâmicos,	que	devem	acompanhar	a	evolução	de	métodos	e	procedimentos	

desenvolvidos	na	prática	administrativa,	
	 RESOLVE:
I	–	APROVAR	a	atualização	da	IN-14-10	–	Serviços	de	Portaria	e	Segurança,	nos	termos	do	Anexo	I	–	Quadro	de	alterações	para	

a	IN-14-10	–	Serviços	de	Portaria	e	Segurança	–	Setembro/2011,	conforme	o	Anexo	I	desta	Portaria.
II	–	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

ANEXO	I

QUADRO DE ALTERAÇÕES PARA A IN-14-10 – SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA – AGOSTO/2011

Regulamentação	Atual Proposta	de	alteração

Módulo	1,	folha	1,	II	–	REFERÊNCIAS	(Incluído	novo	item)

03	–	Resolução	104,	de	06/04/2010,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça	–	CNJ,	que	dispõe	
sobre	medidas	administrativas	para	a	segurança	e	a	criação	do	Fundo	Nacional	de	
Segurança.

Módulo	2,	folha	1	

03.3	–	As	áreas	que,	regularmente	ou	em	caráter	excepcional,	
necessitarem	 funcionar	 em	dias	não	úteis	 devem	encami-
nhar	à	área	de	segurança,	com	antecedência,	até	às	17	ho-
ras	do	horário	normal	de	funcionamento	do	Tribunal,	o	for-
mulário	AUTORIZAÇÃO	DE	ENTRADA	–	MOD.14-10.01,	
constante	do	Módulo	10	–	ANEXOS	desta	IN,	assinado	pelo	
dirigente	da	unidade	administrativa.

03.3	–	As	áreas	que,	regularmente	ou	em	caráter	excepcional,	necessitarem	funcionar	
em	dias	não	úteis	devem	efetuar	solicitação,	mediante	sistema,	à	área	de	segurança,	
utilizando	o	ícone	da	área	de	trabalho	Sistemas	do	TRF	1ª	Região	/	Sistemas	Oracle	
/	ADMINISTRATIVO	/	PORTARIA	/	Controle	E/S	de	Pessoas.	No	caso	de	indisponibi-
lidade	do	Sistema,	deve	ser	preenchido	o	formulário	AUTORIZAÇÃO	DE	ENTRADA	
–	MOD.14-10.01,	constante	do	Módulo	10	–	ANEXOS	desta	IN,	assinado	pelo	diri-
gente	da	unidade	administrativa	e	encaminhado	com	antecedência,	até	às	17	horas	
do	horário	normal	de	funcionamento	do	Tribunal

03.4	–	Além	da	comunicação	constante	do	formulário	AUTORI-
ZAÇÃO	DE	ENTRADA,	haverá	registro	de	entrada	e	saída,	
por	meio	do	sistema	informatizado	de	controle	de	acesso,	
mediante	apresentação	da	Carteira	Especial	de	Identidade	–	
CEI	ou	crachá	de	identificação.

03.4	–	Além	da	comunicação	referida	no	item	03.3	anterior,	haverá	registro	de	entrada	e	
saída,	por	meio	do	sistema	informatizado	de	controle	de	acesso,	mediante	apresen-
tação	da	Carteira	Especial	de	Identidade	–	CEI	ou	crachá	de	identificação.

Módulo	2,	folha	4	(incluído	novo	item)

06.3	–	Aos	servidores	do	quadro	de	segurança	e	transporte	é	obrigatório,	na	função	de	
condutor	de	veículos	oficiais,	o	uso	de	passeio	completo	—	calça,	paletó	(ou	blazer)	
e	gravata.

Módulo	3,	folha	6	(incluído	novo	item)

03.2.1	–	A	emissão	do	crachá	de	 identificação	sem	custo,	no	caso	de	roubo	ou	furto,	
exige	a	apresentação	do	boletim	de	ocorrência	policial.

Módulo	3,	folha	8	 Módulo	3,	folha	8	(alteração	já	aprovada	pela	Portaria/PRESI/CENAG	121	de	11/03/2011)

01.1	–	Excluem-se	da	proibição	constante	na	alínea	“a”:
a)	 os	 seguranças	 que	 possuem	porte	 de	 arma	 de	 fogo	 institu-

cional,	 quando	 em	 serviço,	 bem	 como	os	 integrantes	 das	
Forças	Armadas	ou	auxiliares,	quando	fardados,	bem	como	
policiais	civis	e	federais.

01.1–	Excluem-se	da	proibição	constante	na	alínea	“a”:
a)	os	policiais	federais,	civis	e	militares	quando	no	exercício	de	suas	atividades	para	segu-

rança	local	ou	de	magistrados	ou,	ainda,	no	exercício	de	escolta	armada	de	presos,	
vítimas	ou	testemunhas.

Módulo	3,	folha	8	(item	a	ser	excluído)

01.2	–	As	pessoas	não	autorizadas	portando	arma	de	fogo	deve-
rão	deixar	o	armamento	acautelado	na	área	de	Segurança.

Módulo	3,	folha	9	(item	a	ser	excluído)

01.5	–	O	armamento	de	propriedade	do	Tribunal,	utilizado	pelo	
segurança,	é	regulamentado	pela	IN-14-20	–	Porte	de	Arma	
de	Fogo	Institucional.



Módulo 3, folha 10 (incluído novo item)

03 – O SCA não registra a freqüência dos servidores, apenas se destina a autorizar a 
entrada daqueles devidamente cadastrados.
03.1 – A frequência dos servidores do Tribunal será regulamentada por ato norma-

tivo específico.

Módulo 3, folha 11

01.1.1 – É admitida a permanência de técnicos da Divisão de 
Engenharia e Manutenção – Dieng para acompanhamento 
de serviços e prevenção de ocorrências.

01.1.1 – É admitida a permanência de servidores da Divisão de Engenharia e Manuten-
ção – Dieng para acompanhamento de serviços e prevenção de ocorrências.

01.3 – A seleção e o cadastro dos prestadores de serviço são de 
competência do executor do respectivo contrato de presta-
ção de serviços, o qual deverá informar a área de Vigilância 
quanto à inclusão ou desligamento de prestadores de servi-
ço, bem como, no caso de desligamento, recolher o respec-
tivo crachá e encaminhá-lo à área de Vigilância e Portaria o 
mais breve possível.

01.3 – A seleção dos prestadores de serviço é de competência do executor do respectivo 
contrato.

01.3.1 – Os prestadores de serviço habituais devem ser cadastra-
dos no SCA pela área de Vigilância e Portaria, que é respon-
sável pela manutenção e atualização do cadastro de pres-
tadores de serviço para fins de emissão de crachá, controle 
de acesso e baixa no registro quando do seu desligamento.

01.3.1 – Os prestadores de serviço habituais devem ser cadastrados na opção Contrata-
dos – módulo RH – do Sistema de Recursos Humanos – SARH pela área de Seguran-
ça, que é responsável pela manutenção e atualização do cadastro de prestadores de 
serviço para fins de emissão de crachá, controle de acesso e baixa no registro quando 
do seu desligamento. 

01.3.2 – Cabe ao executor do contrato manter a área de Vigilân-
cia e Portaria informada sobre as alterações no cadastro e as 
movimentações ocorridas nas contratações dos prestadores 
de serviço habituais. 

01.3.2 – Cabe ao executor do contrato manter a área de Segurança informada sobre as 
alterações no cadastro – desligamento e modificações de lotação – ocorridas nas 
contratações dos prestadores de serviço habituais, bem como recolher e devolver à 
Seção de Vigilância e Portaria o crachá dos prestadores de serviço, quando do seu 
desligamento.  

Módulo 3, folha 12 (incluído novo item)

01.3.2 – A área de Tecnologia da Informação é responsável pela manutenção e atuali-
zações necessárias do módulo de contratados do Sistema de Recursos Humanos, 
bem como pela infraestrutura do banco de dados e pela emissão de relatórios de 
prestadores de serviços.

Módulo 4, folha 4

05.1 – No que tange, especificamente, à capacitação em arma-
mento e tiro, a IN-14-20 – PORTE DE ARMA DE FOGO 
INSTITUCIONAL estipula reciclagem duas vezes ao ano. 

05.1 – No que tange, especificamente, às medidas administrativas para a segurança, 
deverá ser observado o disposto na Resolução 104, de 06/04/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ e nas normas dela decorrentes.

Módulo 4, folha 5

03 – A escala das equipes de plantão é programada em duas 
modalidades:
a) noturna: 12 x 60 horas;
b) finais de semana e feriados: 12 horas.   

03 – A escala das equipes de plantão é programada em duas modalidades:
a) noturna: 12 x 60 horas;
b) diurna: 12 horas. 

03.2 – A escala de plantão de finais de semana e feriados tem os 
seguintes horários:
a) primeiro plantão: início às 07:00 e término às 19:00;
b) segundo plantão: início às 19:00 e término às 07:00 do 

dia seguinte.

03.2 – A escala de plantão diurna tem os seguintes horários: 
a) das 07:00 às 19:00; 
b) das 08:00 às 20:00;
c) das 09:00 às 21:00;
d) das 10:00 às 22:00. 

03.3 – As trocas de plantão acontecem somente nos horários 
estabelecidos no item 03.2.

03.3 – As trocas de plantão acontecem somente nos horários estabelecidos nos itens 
03.1. e 03.2.


