26

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 222/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso das suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/SEI 000986057.2016.4.01.8000,
CONSIDERANDO:
a) a Resolução 291 de 23 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que
consolida as resoluções do Conselho sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário
e dá outras providências;
b) a Resolução 344 de 9 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que
regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, dispondo sobre as
atribuições funcionais dos agentes e inspetores da polícia judicial;
c) a Resolução 379 de 15 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe
sobre o uso e o fornecimento de uniformes e acessórios de identificação visual para os(as) Inspetores(as) e
para os(as) Agentes da Polícia Judicial do Poder Judiciário;
d) a Resolução 380 de 16 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe
sobre a padronização do conjunto de identificação dos(as) inspetores(as) e agentes da Polícia Judicial do
Poder Judiciário e do documento de autorização do porte de arma de fogo institucional e estabelece os
elementos que constarão do referido conjunto;
e) a Resolução 1 de 10 de fevereiro de 2020, do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, que altera o caput do art. 32 e acresce o § 3º ao art. 34 do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94);
f) a necessidade de adequar a IN 14-10 – Serviços de Segurança e Vigilância, de 8 de
agosto de 1991;
g) o Título IV do Módulo 4 da IN 15-01, o qual regulamenta os procedimentos de revisão
das instruções normativas do TRF 1ª Região,
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a alteração adaptativa da IN 14-10 – Serviços de Segurança e
Vigilância, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
MÓDULO 1 – [...]
TÍTULO I – [...]
[...]
8. (Revogado)
[...]
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de Segurança e Vigilância.
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10. (Revogado)
[...]
14. (Revogado)
15. Resolução 291 de 23 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que
consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a Política e o Sistema
Nacional de Segurança do Poder Judiciário e dá outras providências.
16. Resolução 344 de 9 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que
regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais,
dispondo sobre as atribuições funcionais dos agentes e inspetores da polícia judicial.
17. Resolução 379 de 15 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que
dispõe sobre o uso e o fornecimento de uniformes e acessórios de identificação visual
para os(as) Inspetores(as) e para os(as) Agentes da Polícia Judicial do Poder
Judiciário.
18. Resolução 380 de 16 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que
dispõe sobre a padronização do conjunto de identificação dos(as) inspetores(as) e
agentes da Polícia Judicial do Poder Judiciário e do documento de autorização do
porte de arma de fogo institucional e estabelece os elementos que constarão do
referido conjunto.
19. Resolução Presi 11831838 de 26/11/2020 , que institui a Política de Segurança
Institucional no âmbito do Tribunal e das seções judiciárias da 1ª Região.
20. Resolução 1 de 10 de fevereiro de 2020, da Ordem dos Advogados do Brasil,
que altera o caput do art. 32 e acresce o § 3º ao art. 34 do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94).
[...]
TÍTULO III – [...]
[...]
9. Agente da polícia judicial é o servidor, requisitado ou não, do quadro de pessoal do
Tribunal ou da seccional, ocupante de cargo efetivo da área de segurança, que
exerce efetivamente as atividades de segurança.
[...]
MÓDULO 2 – [...]
[...]
3.6 Excetuam-se do disposto no subitem 3.3 o ingresso e a permanência dos
magistrados, do diretor-geral da Secretaria, do secretário-geral da Presidência, dos
dirigentes de unidades judiciárias e administrativas, dos supervisores das áreas de
segurança, transporte e de vigilância e portaria e dos agentes da polícia
judicial previamente escalados.
[...]
6. Os agentes da polícia judicial devem, sempre que determinado pela área de
segurança, usar o fardamento tático, conforme modelo constante na Resolução CNJ
379 de 15/03/2021, no desempenho das seguintes atividades:
[...]
6.2 A utilização do uniforme tático operacional fora do âmbito da Justiça Federal, sem
a devida autorização, sujeita o agente da polícia judicial a processo administrativo, com
base na legislação de regência.
6.3. Excepcionalmente, é autorizado o uso do uniforme tático operacional por agente
da polícia judicial lotado em gabinete, quando em viagem, acompanhando o
magistrado ou a serviço da área de segurança, devendo ser formalizada a solicitação
com 24 horas de antecedência.
7. Os agentes da polícia judicial devem usar traje social (passeio completo) no
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desempenho das seguintes atividades:
[...]
7.1. Quando da utilização de coletes balísticos da Justiça Federal, os agentes da
polícia judicial podem abster-se do uso do paletó, mantendo o uso de gravata.
[...]
MÓDULO 3 – [...]
[...]
TÍTULO III – [...]
[...]
6. [...]
a) identificação, por meio da carteira de identidade funcional, pelo serviço de
vigilância, na portaria principal do edifício;
[...]
TÍTULO IV – [...]
[...]
1.1. [...]
d) os agentes da polícia judicial que detêm porte de arma institucional, desde que a
serviço.
[...]
5. Devem submeter-se às catracas e aos detectores de metal todos que acessarem as
dependências do Tribunal e das seções e subseções judiciárias, ainda que exerçam
cargo ou função pública, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de
presos, os agentes ou inspetores da polícia judicial do Tribunal, bem como as
gestantes, nos termos do item 4.
[...]
TÍTULO VII – [...]
[...]
7. Aos advogados devidamente identificados, mediante apresentação da carteira dos
advogados do Brasil – OAB ou do cartão de identidade digital do advogado, deve ser
entregue crachá de identificação com a inscrição “ADVOGADO” após os
procedimentos de vistoria, o qual permite ingressar livremente:
[...]
MÓDULO 4 – [...]
TÍTULO I – [...]
1. [...]
c) reabertura do recinto com antecedência de 30 minutos para entrada dos membros
da mesa diretora, que ali permanecem com o apoio dos agentes da polícia judicial;
[...]
1.2. Os agentes da polícia judicial devem fazer-se presentes em todas as audiências
criminais com presença de réus, bem como recepcionar os réus presos e acompanhar
sua condução durante toda a audiência.
[...]
TÍTULO IV – [...]
1. O serviço de policiamento institucional consiste na adoção e efetiva execução, por
meio de agentes da polícia judicial, os quais podem ser auxiliados por vigilantes,
conforme o caso, de medidas preventivas capazes de zelar pela segurança interna e
externa do Tribunal e das seccionais, além da segurança de pessoas, tais como:
[...]

1.1. Os agentes da polícia judicial devem ter à sua disposição, a critério da área de
segurança, ao menos 2 (dois) dispositivos de menor potencial ofensivo, tais como:
bastão retrátil, spray de pimenta e pistola de eletrodos incapacitantes, além de
algemas.
1.2. A área de segurança somente deve fazer a entrega dos coletes balísticos,
distintivos, uniformes e demais equipamentos e acessórios aos agentes da polícia
judicial mediante preenchimento do formulário RECIBO DE MATERIAL DE
SEGURANÇA – MOD. 14-10-12, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN.
1.3. O extravio do colete balístico, dos distintivos e demais equipamentos e acessórios
recebidos deve ser comunicado à área de segurança, com a apresentação do boletim
de ocorrência policial, providenciado até 48 horas após a ocorrência do fato, a fim de
que seja feito o ressarcimento do valor venal pelo agente da polícia judicial.
[...]
1.4. Os coletes balísticos, os distintivos e os demais equipamentos e acessórios devem
ser devolvidos à área de segurança quando do desligamento temporário ou definitivo
do agente da polícia judicial ou quando finda a condição de excepcionalidade prevista
no subitem 6.3 do Módulo 2 desta IN.
1.5. Os agentes da polícia judicial devem utilizar distintivos conforme modelo
estipulado na Resolução CNJ 379 de 15/03/2021.
[...]
4. Para melhor desempenho de suas funções, os agentes da polícia judicial devem ser
submetidos a reciclagem anual, de forma obrigatória, e a cursos de especialização e
aperfeiçoamento, sempre que necessário ou conveniente.
[...]
TÍTULO V – PLANTÃO DE SEGURANÇA
1. O serviço de plantão de segurança, formado exclusivamente por servidores que
exercem atividades da polícia judicial, nos termos do item 9 do Título III do Módulo I,
designados pelo dirigente da área de segurança, tem como objetivo propiciar, fora do
horário de expediente, a segurança necessária às instalações físicas e aos bens
pertencentes ao Tribunal ou às seccionais, a segurança ao plantão judicial e aos
magistrados, quando solicitado, bem como, se necessário, o transporte de magistrados
e servidores, conforme regulamentado na IN-14-08 – ADMINISTRAÇÃO DE
VEÍCULOS.
[...]
1.2. A fim de subsidiar demanda atribuída pelo CNJ à Comissão Permanente
de Segurança do TRF 1ª Região, a área de segurança do Tribunal deve divulgar a
escala de plantão dos agentes da polícia judicial com os nomes e o número do celular
do plantão, se houver.
[...]
TÍTULO VIII – [...]
1. Os agentes da polícia judicial devem-se identificar, no exercício de suas atividades,
de acordo com as determinações da Resolução CNJ 380 de 16 de março de 2021.
2. Aos agentes da polícia judicial que portarem arma de fogo deve ser fornecido
documento de autorização no qual conste o número do porte de arma, conforme
determinações dispostas na Lei 12.694/2012, na Resolução conjunta 4, de
28/02/2014, do CNJ e do CNMP, e na Resolução CNJ 380/2021.
[...]
MÓDULO 6 – [...]
[...]
7. A rotina de hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional será executada
pelos agentes de polícia judicial, vigilantes e brigadistas, conforme determinação da
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Art. 2º REVOGAR o item 3. Uniforme tático operacional do Módulo 11 – Anexos – da
IN 14-10 – Serviços de Segurança e Vigilância.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e as alterações nela
previstas relativamente aos equipamentos de controle de acesso e saída serão implementadas conforme
disposição orçamentária, nos termos do art. 15 da Resolução CNJ 291/2019.
Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES
Presidente
Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Presidente do TRF 1ª Região, em 05/07/2021, às 17:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
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área de segurança.
[...]
MÓDULO 7 – [...]
[...]
5.2. No âmbito do Tribunal, a área de segurança compartilhará imediatamente com as
unidades de inteligência (Coisi e Nuint) toda e qualquer ocorrência identificada como
fator de risco ou ameaça à segurança institucional.
[...]
MÓDULO 8 – [...]
[...]
3. O responsável pela área de segurança designará um ou mais agentes da polícia
judicial para procederem às diligências a fim de elucidar o fato, encaminhando, por
meio do SEI, o memorando recebido e o relatório do(s) agente(s) à Secretaria de
Administração.
[...]
MÓDULO 9 – [...]
1. [...]
[...]
d) entradas não permitidas – recebida a informação, confere-se sua ocorrência.
Os agentes da polícia judicial e/ou vigilantes abordam a pessoa não identificada e
controlam a situação. O caso é encaminhado à área de segurança, que, conforme sua
avaliação, permite, ou não, a entrada nas instalações. No caso de recusa à entrada,
são adotadas as medidas pertinentes para impedir o acesso.
[...]
MÓDULO 10 – [...]
[...]
5. Esta IN deve estar em consonância com a Política de Segurança Institucional da
Justiça Federal da 1ª Região, instituída pela Resolução Presi 11831818, de
26/11/2020.
[...]
7. As alterações ora processadas entram em vigor na forma da Portaria que as
aprova, conforme Processo Administrativo Eletrônico 0009860-57.2016.4.01.8000.
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13319625 e o código CRC 75172A63.

