
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 872/2022

Dispõe sobre a destinação das vagas e o controle de acesso de veículos
nos estacionamentos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante dos autos do PAe 0013937-
75.2017.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a insuficiência das vagas disponibilizadas nas áreas de estacionamento do Tribunal;

b) o disposto da Portaria Presi 8954350, de 22 de novembro de 2019, que regulamenta os
procedimentos relativos ao desligamento de magistrados e servidores, temporário ou definitivo, no âmbito
da Justiça Federal da 1ª Região;

c) a necessidade de disciplinar o uso dos estacionamentos internos e externos do
Tribunal e o controle de acesso de veículos;

d) o disposto na IN 14-10, de 8 de agosto de 1991, que regulamenta a execução dos
serviços de portaria, segurança e vigilância;

e) a criação de novos gabinetes para o Tribunal em virtude da edição da Lei 14.253 de
30 de novembro de 2021, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz federal substituto no
quadro permanente da Justiça Federal em cargos de Desembargador dos Tribunais Regionais Federais,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º A destinação de vagas e o controle de acesso de veículos nos estacionamentos
internos e externos do Tribunal obedecerão às disposições desta Portaria.

Parágrafo único. As vagas de que trata o caput serão utilizadas de forma rotativa,
excetuadas as de uso permanente, nos termos do art. 4º desta Portaria.

Art. 2º O controle de acesso de veículos ao Tribunal abrange a identificação, o cadastro,
o registro de entrada e saída, a inspeção de segurança e o uso de instrumento de identificação, constituído
pelos seguintes dispositivos físicos e eletrônicos:

I – crachá de identificação e credencial de identificação veicular;

II – cancelas;

III – circuito fechado de televisão (CFTV);

IV – outros dispositivos aplicáveis ao controle de que trata este artigo.

Art. 3º Para os fins desta portaria, consideram-se os seguintes conceitos:

I – identificação: ato de verificar as características concernentes ao veículo quando do
ingresso nas dependências do Tribunal;

II – cadastro: ato de registrar em dispositivo próprio os dados referentes à identificação
do usuário e respectivo veículo autorizado a ingressar nas garagens e estacionamentos externos ao
complexo de edifícios do Tribunal;
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III – inspeção de segurança: realização de procedimentos destinados à vistoria em
veículo e em cargas ou volumes por ele transportados, visando identificar a existência de objetos que
coloquem em risco a integridade física das pessoas ou o patrimônio no âmbito do Tribunal;

IV – dependências: instalações físicas do Tribunal.

Parágrafo único. As vagas dos estacionamentos internos e externos dos edifícios do
Tribunal são destinadas aos seguintes veículos:

I – veículo oficial de representação;

II – veículos oficiais institucionais;

III – veículos oficiais de serviço;

IV – veículos particulares dos desembargadores federais e juízes federais convocados;

V – veículos particulares de servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função
comissionada FC-06 de Diretor de Núcleo;

VI – veículos oficiais de outros órgãos;

VII – veículos particulares de empresas prestadoras de serviço.

Art. 4º As vagas dos estacionamentos dos edifícios do Tribunal têm as seguintes
destinações:

 

EDIFÍCIO ESTACIONAMENTO N.
VAGA DESTINAÇÃO

Sede I

Térreo

1 Veículo especial de serviço da Presidência

2 Veículo especial de serviço da Vice-
Presidência

3 a 29 e
43 a 58

Veículo especial de serviço dos
desembargadores federais

32 a 39 Veículos oficiais de serviço
40 Presidência
41 Secretário-geral da Presidência
42 Presidência

36 a 38 e
59 a 61

Veículos particulares dos
desembargadores federais e juízes
federais convocados, no limite da
quantidade das vagas rotativas

1º subsolo
1 a 5

e 18 a 48

Chefes de assessoria dos gabinetes dos
desembargadores federais (CJ-03), no
limite da quantidade das vagas rotativas

7 a 17 Veículos oficiais de serviço

Sede II

Externo A
(lado esquerdo do

edifício)
1 a 25 Todas vagas rotativas para ocupantes de

CJ-03, CJ-02, CJ-01 e FC-06

Externo B
(lado direito) 1 a 73

Todas vagas rotativas para ocupantes de
CJ-03, CJ-02, CJ-01 e FC-06, gerentes de
bancos sediados no Tribunal (limitadas a
2 vagas), OAB (limitadas 5 vagas) e
pessoas com deficiência ou com
comprometimento de mobilidade, nos
termos da Resolução CNJ 401/2021
(limitadas a 2 vagas)
 
1 vaga operacional
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Ed. Dona
Marta –

entrada B
Externo C 1 a 30 Todas vagas rotativas para ocupantes de

CJ-03, CJ-02, CJ-01 e FC-06

Ed. Adriana

2º subsolo
3º subsolo
4º subsolo
5º subsolo

1 a 31 Todas vagas rotativas para ocupantes de
CJ-03, CJ-02, CJ-01 e FC-06

Ed. Sede III
e Anexo I Interno

1 a 8

Diretor-Geral da Secretaria e veículo
especial de serviço dos desembargadores
federais/veículos particulares dos
desembargadores federais
 
3 vagas operacionais

9 a 71 Vagas rotativas para ocupantes de CJ-03,
CJ-02, CJ-01e FC-06

 

Art. 5º As vagas de números 36 a 38 e 59 a 61 localizadas no térreo do edifício Sede I
são destinadas aos desembargadores federais e aos juízes federais, em esquema de rodízio.

Parágrafo único. O acesso às vagas indicadas no caput se dará mediante identificação
visual da área de vigilância e portaria.

Art. 6º Os veículos institucionais e de serviço do próprio Tribunal têm o acesso liberado
a todos os estacionamentos de que trata esta Portaria, desde que devidamente identificados e com o
controle de entrada e saída registrado, devendo ser observadas as orientações da área de vigilância onde
não houver vaga para veículo oficial.

Art. 7º Para acesso e permanência nos estacionamentos internos e externos, os
condutores dos veículos autorizados para estacionamentos privativos são, obrigatoriamente, identificados
por crachá de identificação e lista de ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada.

§ 1º Os servidores ocupantes da função comissionada FC-06 somente utilizarão as vagas
rotativas de que trata esta Portaria se exercerem a função de Diretor de Núcleo.

§ 2º O acesso às garagens e aos estacionamentos externos será permitido apenas aos
servidores cadastrados que estiverem de posse do crachá de identificação pessoal, sendo vedado seu uso
para liberação de acesso a terceiro, seja servidor ou não.

§ 3º As vagas rotativas dos estacionamentos privativos poderão, nos afastamentos
previstos em lei do ocupante de cargo em comissão, ser usadas tão somente pelos respectivos substitutos
legais, mediante apresentação da portaria de substituição, com comunicação prévia à Seção de Vigilância e
Portaria (Sesvi/Coisi) por parte do titular ou seu substituto, para liberação de acesso a uma vaga rotativa.

§ 4º Os crachás de identificação são fornecidos pela Sesvi/Coisi, e a lista de cargos em
comissão será fornecida pela Divisão de Cadastro de Pessoal (Dicap), devendo ser atualizada sempre que
houver alteração.

Art. 8º Os veículos oficiais de outros órgãos que ingressarem nos edifícios para o
desembarque de autoridades serão estacionados nos locais indicados pela área de vigilância.

Art. 9º Em ocasiões comemorativas, os estacionamentos do Tribunal podem ser
bloqueados, integral ou parcialmente, até o limite da necessidade de vagas para o evento, devendo a
unidade de segurança oficiar às autoridades competentes do Governo do Distrito Federal quanto ao
bloqueio de via e/ou estacionamentos externos.

Art. 10. As vagas dos estacionamentos privativos são identificadas por numeração,
podendo o usuário utilizar uma das vagas disponíveis para o esquema rotativo, ressalvadas as identificadas
como exclusivas.

Parágrafo único. A área de segurança do Tribunal poderá realizar as adequações
decorrentes de mudanças ou permutas de vagas designadas pela administração.

Art. 11. O pernoite e a permanência de qualquer veículo particular no estacionamento
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interno, fora do horário de expediente, são regulamentados pela IN 14-10, de 8 de agosto de 1991, Módulo
3, Título X.

Art. 12. Para os efeitos desta Portaria, vagas operacionais de segurança e serviço são
aquelas destinadas ao atendimento de emergências da área de segurança, bem como de demandas de
autoridades, empresas prestadoras de serviços, palestrantes e outros colaboradores do Tribunal em caso de
visitas, serviços extraordinários, reuniões e outras necessidades da administração.

Parágrafo único. A utilização de vagas operacionais deverá ser agendada, mediante
prévia autorização da administração, observado o limite de vagas estabelecido para esse fim.

Art. 13. Nas vias de circulação dos estacionamentos privativos, serão observadas as
normas do Código de Trânsito Brasileiro, devendo os condutores e usuários responder pelos excessos e
eventuais infrações cometidos, sem prejuízo das sanções legais cíveis, penais e administrativas cabíveis.

Parágrafo único. O acesso de veículos particulares às áreas interna e externa de carga e
descarga, embarque e desembarque bem como às áreas de acesso dos edifícios e do serviço médico do
Tribunal é de caráter temporário, sendo proibido utilizá-las como estacionamento regular ou eventual.

Art. 14. As vagas de motocicletas são rotativas, limitadas à quantidade de vagas
existentes, e de acesso exclusivo a magistrados e servidores do Tribunal, mediante identificação do
condutor pelo vigilante e cadastro junto à Seção de Vigilância e Portaria (Sesvi), em que deverá constar o
nome do proprietário, a unidade de lotação, a marca/modelo e a placa do veículo.

Parágrafo único. Para acesso às áreas internas do Tribunal, o condutor da motocicleta, no
momento do acesso, deverá retirar o capacete ou qualquer outro acessório que dificulte ou impossibilite
sua identificação visual.

Art. 15. As vagas de estacionamento do Tribunal são de uso institucional e sua
destinação pode ser alterada por interesse e necessidade da administração, mediante redistribuição,
realocação ou supressão.

Art. 16. A gestão do controle de acesso de veículos é de competência da Seção de
Vigilância e Portaria (Sesvi/Coisi).

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor 15/11/2022, revogando-se a Portaria Presi 232, de
30 de julho de 2021.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 04/11/2022, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16805123 e o código CRC 95C1B8F5.
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