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MÓDULO 1 – GENERALIDADES

TÍTULO I – REFERÊNCIAS
1. Lei 8.112, de 11/12/1990, e alterações.
2. Lei 8.906, de 04/07/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB.
3. Lei 11.126, de 27/06/2005, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia.
4. Lei 11.416, de 15/12/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.
5. Lei 12.694, de 24/07/2012, nos dispositivos em que trata das medidas de preservação da segurança de
magistrados.
6. Lei 13.363, de 25/11/2016, que estipula direitos e garantias para advogada gestante.
7. 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. (Revogada pela Resolução
291, de 23 de agosto de 2019)
8. Resolução 176, de 10/06/2013, do CNJ, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Segurança do Poder
Judiciário e dá outras providências. (Revogada pela Resolução 291, de 23 de agosto de 2019)
9. Resolução Conjunta 4, de 28/02/2014, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,
que dispõe sobre a regulamentação do uso de armas na segurança judiciária.
10. Resolução 239, de 06/09/2016, do CNJ, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder
Judiciário. (Revogada pela Resolução 291, de 23 de agosto de 2019)
11. Resolução Presi/Cenag 5 de 31/05/2011, que altera o horário de funcionamento da Justiça Federal de 1º e
2º graus da 1ª Região, para atendimento ao público externo, definido pela Resolução 7 de 23/05/2000.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12694.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13363.htm
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=163
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2992
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2503
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2992
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n4-28-02-2014-presidncia.pdf
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2340
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2992
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/28055/RES_5_2011_PRESI_CENAG.pdf?sequence=1


12. Resolução Presi 42 de 17/11/2015, que regulamenta, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, o porte
de arma de fogo para uso exclusivo por servidores que efetivamente estejam no exercício da atividade de
segurança.
13. Resolução Presi 49 de 23/11/2017, que altera a Resolução Presi 42/2015.
14. Resolução Presi 8 de 24/03/2017, que regulamenta, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª
Região, o Plano de Proteção e Assistência aos juízes em situação de risco. (Revogada pela Resolução Presi
11831838, de 26 de novembro de 2020)
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. (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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. (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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. (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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. (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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. (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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). (Incluída pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
 
TÍTULO I I – FINALIDADE
1. Esta Instrução Normativa – IN tem como objetivo regulamentar os procedimentos de execução dos
serviços de segurança e vigilância no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

1.1. Esta IN aplica-se ao Tribunal e às seções e subseções judiciárias que integram a 1ª Região, com
as adaptações que se fizerem necessárias.

 
TÍTULO III – CONCEITOS
1. Advogado militante é o profissional que atua nas ações de competência do Tribunal regularmente e que
opta por possuir crachá de uso continuado, mediante recolhimento do valor correspondente ao custo de
aquisição.
2. Área de segurança é a unidade administrativa responsável pela segurança dos magistrados, servidores,
visitantes, instalações e bens patrimoniais do órgão e compreende os serviços de segurança e de vigilância e
portaria.
3. Conciliador é o bacharel em Direito ou estudante do curso de Direito selecionado para prestar auxílio nos
juizados especiais federais.
4. Estagiário é a pessoa admitida pelo Tribunal, por prazo determinado, sem vínculo empregatício, para
complementação de currículo escolar.
5. Instrumentos de menor potencial ofensivo são aqueles projetados especificamente para, com baixa
probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar, temporariamente,
pessoas.
6. Prestador de serviço é a pessoa contratada por firma especializada ou pertencente aos serviços públicos
oficiais para prestar serviço de apoio nos mais diversos ramos.

6.1. Os prestadores de serviço dividem-se em dois grupos:
a) prestador de serviço habitual: é o empregado de empresa contratada para prestação de
serviço nas áreas de limpeza, vigilância, jardinagem, manutenção, obras de engenharia e

http://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/66489
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/162979/Resolu%c3%a7%c3%a3o%20Presi%2049%20-%20Altera%20a%20Resolu%c3%a7%c3%a3o%20Presi%2042_2015%20-%20Porte%20de%20armas.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/135147
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/249697
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2992
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3460
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3794#:~:text=9%C2%BA%20desta%20Resolu%C3%A7%C3%A3o.-,Art.,e%20n%C3%A3o%20descaracterizem%20o%20uniforme.
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3795
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/249697
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://deoab.oab.org.br/assets/diarios/diario-eletronico-oab-11-02-2020.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf


outros serviços de apoio que realiza suas atividades diariamente nas instalações do Tribunal e
das seccionais;
b) prestador de serviço eventual: é a pessoa encaminhada por empresa contratada que
necessita ingressar no Tribunal para realização de serviço de natureza eventual ou periódica.

7. Procurador Federal Militante é o procurador federal que adentra as dependências do Tribunal com
constância e opta por possuir crachá de uso continuado, mediante recolhimento do valor correspondente ao
custo de aquisição.
8. Recepção é o local do serviço de vigilância onde os visitantes são atendidos e orientados quanto à
localização de unidades, autoridades, dirigentes ou servidores do Tribunal.
9. Segurança é o servidor do quadro de pessoal do Tribunal ou da seccional ocupante do cargo de Técnico
Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte, cujas atribuições estejam
relacionadas às funções de segurança, conferida a denominação de Agente de Segurança Judiciária, para fins
de identificação.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
10. Serviço de segurança compreende a proteção dos magistrados, servidores e demais pessoas que transitam
no Tribunal e nas seccionais, bem como a tutela do patrimônio pertencente ao Tribunal e às seccionais.
11. Serviço de vigilância consiste no controle e na fiscalização da movimentação de entrada e saída de
pessoas, materiais, veículos e volumes nas dependências do Tribunal e compreende o serviço de portaria e
recepção.
12. Vigilante é o prestador de serviço contratado por meio de empresa especializada para o desempenho de
atividades de vigilância no Tribunal e nas seccionais.
13. Visitante é a pessoa cuja presença no Tribunal ocorre de maneira eventual.
 
TÍTULO IV – CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta IN apenas como Tribunal.
2. As seções e subseções judiciárias são citadas como seccionais.
3. Os órgãos componentes da estrutura organizacional do Tribunal e das seccionais são referenciados como
áreas ou unidades.
4. As unidades responsáveis pelas atividades descritas nesta IN são mencionadas como área de segurança,
serviço de segurança e serviço de vigilância e portaria.
5. Os titulares das unidades até o nível de divisão e núcleo são chamados de dirigentes.
6. Os ocupantes de cargo efetivo ou em comissão são referenciados, para efeito de acesso ao Tribunal e às
seccionais e circulação em suas instalações, como servidores.
 

MÓDULO 2 – NORMAS GERAIS

1. Os serviços de portaria são executados por servidores do Tribunal e das seccionais ou por prestadores de
serviço, devidamente capacitados para a função.
2. Para o bom andamento do serviço, a portaria deve possuir, devidamente atualizadas, as relações de:

a) no Tribunal, desembargadores federais e dirigentes e, nas sccionais, juízes federais e dirigentes;
b) servidores do órgão, com as respectivas unidades de lotação;
c) magistrados e servidores plantonistas e respectivos telefones para contato;
d) unidades do órgão e respectivas localizações e telefones;
e) prestadores de serviço habituais, conforme especificado no Módulo 3 desta IN;
f) estagiários;
g) telefones do pronto-socorro, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Federal, Civil e Militar.

https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf


3. O horário normal de funcionamento do Tribunal, para fins desta IN, é das 9 às 18 horas nos dias úteis e,
nas seccionais, será definido pelo diretor do Foro, em ato normativo específico.

3.1. O funcionamento em dias não úteis é classificado como excepcional e a entrada nos prédios do
Tribunal e das seccionais deve ser precedida de autorização específica.
3.2. Nos casos de trabalho fora do horário normal de expediente, o serviço de vigilância deve
providenciar a ligação do sistema elétrico e de iluminação da área de trabalho correspondente.
3.3. As áreas que necessitarem funcionar em dias não úteis devem efetuar solicitação, pelo Sistema
Informatizado Institucionalizado – SII, à área de segurança, com autorização da chefia imediata,
utilizando o ícone da área de trabalho Sistemas do TRF 1ª Região > Sistemas Oracle >
ADMINISTRATIVO > PORTARIA > Controle E/S de Pessoas. No caso de indisponibilidade do
Sistema, deve ser solicitado acesso por meio eletrônico, assinado pelo dirigente da unidade respectiva
e encaminhado com antecedência, até as 17 horas do horário normal de funcionamento do Tribunal e
das seccionais.

3.3.1. A área que funcionar em dias não úteis deve providenciar, previamente, a entrega da
chave da respectiva unidade ao servidor que trabalhará fora do horário normal de expediente.

3.4. Além da comunicação referida no item 3.3, haverá registro de entrada e saída, por meio do
sistema informatizado de controle de acesso, mediante apresentação da Carteira Especial de
Identidade – CEI ou do crachá de identificação.

3.4.1. No caso de inoperância do sistema informatizado de controle de acesso nas portarias,
será utilizado o formulário CONTROLE DIÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS –
MOD. 14-10-02, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN.

3.5. A unidade que necessitar da prestação de serviços de terceiros fora do horário normal de
funcionamento do Tribunal e das seccionais deve indicar servidor para acompanhamento dos
trabalhos.
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 de segurança previamente escalados.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de
julho de 2021)

4. As anormalidades ocorridas no Tribunal e nas seccionais envolvendo entrada e saída de pessoas, materiais
ou volumes, durante o horário normal de expediente ou fora dele, devem ser registradas no SII ou no
formulário REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA – MOD. 14-10-09, constante do Módulo
11 – ANEXOS desta IN.
5. Os servidores, estagiários e prestadores de serviço devem trajar-se convenientemente, observados o
decoro, o respeito e a austeridade.

5.1. É vedado o uso de trajes como calções de qualquer tipo, bermudas, shorts, camisetas masculinas
sem manga, vestuário de comprimento curto ou que exponha a região abdominal, calças rasgadas ou
colantes (de lycra, cotton lycra ou similares) e calçados como sandálias para os homens e chinelos
em geral, por serem incompatíveis com a austeridade própria do ambiente de trabalho.

5.1.1. Deve ser admitida a utilização de trajes sumários e calçados abertos aos indígenas e aos
hipossuficientes, observando-se sempre, nessa matéria, o respeito a costumes locais.

5.2. Aos dirigentes, servidores e seus dependentes que necessitarem visitar o serviço médico para
consulta ou perícia médica e estiverem portando gesso nos membros inferiores do corpo é autorizado
o uso de bermuda e/ou chinelos.
5.3. Nos finais de semana e feriados, as pessoas autorizadas pela unidade a adentrar o Tribunal e as
seccionais para trabalhar podem utilizar bermudas de comprimento adequado, calças informais,
calçados informais e camisetas.

6. Os agentes de segurança devem, sempre que determinado pela área de segurança, usar o fardamento tático,
conforme modelo constante no Módulo 11 – ANEXOS desta IN, composto de calça tática, camiseta

https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf


operacional, coturno e distintivo, no desempenho das seguintes atividades:
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: (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
 

a) recepção de autoridades, dirigentes e demais servidores em locais públicos como aeroportos;
b) recepção de autoridades em visitas protocolares ao Tribunal;
c) execução de rondas internas e externas;
d) segurança das sessões/audiências dos órgãos julgadores;
e) transporte administrativo;
f) viagens a serviço;
g) cursos e treinamentos;
h) atividades que demandem o uso do equipamento tático operacional;
i) outras atividades determinadas pela área de segurança.
6.1. O uniforme tático operacional pode ser utilizado, ainda, por deliberação do presidente do
Tribunal ou do diretor do Foro.
6.2. A utilização do uniforme tático operacional fora do âmbito da Justiça Federal, sem a devida
autorização, sujeita o agente de segurança a processo administrativo, com base na legislação de
regência.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
6.3. Excepcionalmente, é autorizado o uso do uniforme tático operacional por agente de segurança
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.
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. (Redação dada
pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

7. Os agentes de segurança devem usar traje social (passeio completo) no desempenho das seguintes
atividades:
7. Os agentes da polícia judicial devem usar traje social (passeio completo) no desempenho das seguintes
atividades: (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

a) recepção de autoridades, dirigentes e demais servidores em locais públicos como aeroportos;
b) recepção de autoridades em visitas protocolares ao Tribunal e às seccionais;
c) serviços de segurança pessoal dos magistrados;
d) segurança das sessões/audiências dos órgãos julgadores;
e) outras atividades delegadas pela área de segurança.
7.1. Quando da utilização de coletes balísticos da Justiça Federal, os seguranças podem abster-se do
uso do paletó, mantendo o uso de gravata.
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. (Redação dada pela Portaria
Presi 222 de 5 de julho de 2021)

8. O traje de servidores que ocupam cargo em comissão será:
a) para homens, passeio completo — calça, paletó (ou blazer) e gravata —, admitindo-se que
permaneçam sem paletó no recinto em que trabalham, a critério do dirigente imediato;
b) para mulheres, vestido, saia ou calça social e blusa.
8.1. Em situações excepcionais, devidamente justificadas, pode-se flexibilizar a observância da
vestimenta descrita neste item, a critério do dirigente imediato, mediante comunicação prévia à

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3794#:~:text=9%C2%BA%20desta%20Resolu%C3%A7%C3%A3o.-,Art.,e%20n%C3%A3o%20descaracterizem%20o%20uniforme.
https://atos.cnj.jus.br/files/original1951562021031760525ddc1a332.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/266131/1/Portaria%20presi%20222.pdf


administração.
8.2. Em qualquer caso, deve ser observado o disposto no item 5 deste Módulo.
8.3. Aos servidores do quadro de segurança e transporte é obrigatório o uso de passeio completo —
calça, paletó (ou blazer) e gravata.

9. O dirigente pode exigir dos servidores subordinados o uso dos trajes descritos no item 8 deste Módulo,
desde que eles tenham contato diário com autoridades e magistrados.
10. Cabe à área de relações públicas e cerimonial indicar o tipo de vestimenta quando da realização de
solenidades.
11. O vigilante, em face da inobservância do disposto no item 5 e subitem 5.1 deste Módulo, identificado o
servidor faltoso, deve comunicar o fato ao responsável pela área de segurança, que entrará em contato com a
unidade de lotação correspondente, para que esta decida quanto à permanência ou não do servidor no
trabalho. A reincidência constitui infração punível com pena de advertência.
12. Os visitantes, assim como as partes e testemunhas nos processos em pauta, podem entrar no Tribunal e
nas seccionais em traje esporte, observadas as restrições de trajes sumários (calções de qualquer tipo,
bermudas, vestuário de comprimento curto ou que exponha a região abdominal).
13. É vedada a realização de pregação político-partidária ou religiosa nas dependências do Tribunal e das
seccionais.
14. A realização de trabalho que envolva processo eleitoral de sindicato e associações vinculadas ao
Judiciário é permitida, desde que autorizada pelo diretor-geral, no âmbito do Tribunal, ou pelo diretor da
Secretaria Administrativa, nas seccionais.
15. Os objetos e documentos encontrados nos prédios e adjacências do Tribunal e das seccionais devem ser
recolhidos à área de segurança.

15.1. Havendo fundadas suspeitas de se tratar de objeto que envolva situações anômalas, produtos,
artefatos ou engenhos construídos com substância explosiva ou inflamável, a área de segurança deve
acionar, imediatamente, o plano de emergência, conforme consta do Módulo 9 desta IN.

16. Os objetos e os documentos mencionados no item 15 permanecerão à disposição dos proprietários por
180 dias; os perecíveis serão guardados por 24 horas.

16.1. Os documentos pessoais não retirados no prazo estabelecido no item 16 serão remetidos a
departamento específico dos Correios.
16.2. Os objetos não retirados no prazo estabelecido no item 16 serão doados a entidades
filantrópicas, por iniciativa da área de segurança, o que será feito a cada 6 meses.
16.3. Serão descartados em local e de forma adequados os bens oferecidos à doação que não
interessarem às entidades filantrópicas, bem como os perecíveis que não puderem ser guardados por
24 horas.

17. O documento funcional/profissional de advogado não retirado no prazo de 48 horas será enviado à
representação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB existente no local em que o documento foi
encontrado ou à sede da OAB.
18. A retirada dos objetos e dos documentos guardados pelas unidades responsáveis condiciona-se à
comprovação de propriedade, e a devolução ao proprietário será feita mediante recibo.
19. Os recibos dos objetos doados ou devolvidos bem como a relação dos materiais descartados deverão ser
arquivados pelas unidades responsáveis, para fins de controle.
20. A área de segurança encaminhará à respectiva área de comunicação a relação de objetos e documentos
mencionados neste capítulo para que seja providenciada a divulgação na intranet e nos meios de
comunicação interna.
 

MÓDULO 3 – CONTROLE DE ACESSO E SAÍDA

TÍTULO I – SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO
1. O controle de entrada e saída de pessoas no Tribunal é realizado por meio do Serviço de Controle de
Acesso – SCA.



2. O SCA compõe-se de:
a) portal eletromagnético detector de metais;
b) catracas de acesso e saída;
c) sistema de emissão de crachás;
d) sistema informatizado de controle de acesso e saída;
e) cofre para acautelamento de armas;
f) outros equipamentos complementares implementados pela Administração, a exemplo de aparelho
de raios x.
2.1. A administração do SCA é responsabilidade da área de segurança do Tribunal e das seccionais.

3. Todos os dirigentes, servidores, estagiários e prestadores de serviço devem submeter-se às orientações do
serviço de vigilância para passagem nos sistemas eletrônicos de acesso.
4. O acesso e a saída de pessoas autorizadas que estejam transportando embalagens, materiais rejeitados,
equipamentos e afins podem ser precedidos de revista e inspeção, a critério da área de segurança.
5 . O acesso às garagens do Tribunal e das seccionais é restrito a veículos oficiais das unidades e particulares
devidamente autorizados.

5.1. Atendidas as exigências de credenciamento, a utilização da garagem somente pode ser autorizada
na existência de vagas.

6. O acesso de pedestres à garagem é permitido apenas quando autorizado pela área de segurança.
6.1. O acesso é permitido aos seguintes pedestres, quando a serviço de suas unidades de lotação,
desde que previamente autorizados pela área de segurança:

a) responsáveis pela manutenção predial (manutenção hidráulica e elétrica, limpeza,
marcenaria, serralheria e afins);
b) servidores lotados na área de segurança;
c) servidores lotados na área de engenharia.

6.2. O acesso é permitido, ainda, para utilização de espaço de convivência ou de instalação de uso
coletivo localizada em pavimento de garagem.

 
TÍTULO II – UTILIZAÇÃO DAS CATRACAS DE ENTRADA E SAÍDA
1. O acesso pelas catracas é liberado com a aproximação do crachá de identificação devidamente cadastrado
no SCA ou por uso dos traços biométricos previamente cadastrados.

1.1. A liberação da saída nas catracas é realizada:
a) com a aproximação do crachá de uso continuado à catraca, quando se tratar de servidor
(ativo e aposentado), estagiário, prestador de serviço habitual, advogado e procurador federal
militantes e conciliadores;
b) com a inserção e retenção do crachá de uso eventual na catraca, quando se tratar de
visitante, prestador de serviço eventual, pessoas em serviço, profissional de imprensa,
advogado, procurador federal e conciliadores;
c) com a identificação dos traços biométricos previamente cadastrados.

1.2. A pessoa cujo acesso ou saída esteja bloqueado(a) deve dirigir-se ao serviço de vigilância para
obter orientação e receber o crachá sobressalente, conforme o caso, ou garantir acesso por
identificação dos traços biométricos previamente cadastrados.
1.3. O crachá bloqueado deve ser recolhido pelo serviço de vigilância no momento da tentativa de
acesso ou saída.

 
TÍTULO III – CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
1. Para identificação e permissão de acesso aos edifícios do Tribunal e das seccionais, bem como de saída,
são utilizados crachás de identificação, emitidos conforme os modelos constantes do Manual de Identidade
Visual da Justiça Federal da 1ª Região, aprovado pela Portaria Presi/Cenag 330 de 30/09/2012.



1.1. No caso de pessoas cujo acesso se dá de forma continuada, os crachás de identificação são
emitidos pela área de segurança, nas respectivas modalidades, para:

a) servidores, estagiários e prestadores de serviço habituais;
b) advogados e procuradores federais militantes;
c) servidores aposentados;
d) prestadores de serviço voluntário;
e) conciliadores.
1.1.1. Os dados utilizados para emissão dos crachás àqueles mencionados nos itens “a” e “c”
acima são os constantes do Sistema de Recursos Humanos do Tribunal e das seccionais.
1.1.1.1. Na emissão dos crachás às pessoas mencionadas nas alíneas de "a" a "e", poderá ser
utilizado o nome social, na forma disciplinada pela Resolução CNJ 270 de 11 de dezembro de
2018. (Incluído pela Portaria Presi 9977618, de 27 de maio de 2020) 
1.1.2. O crachá de identificação é fornecido sem custo para os servidores, servidores
aposentados, estagiários e prestadores de serviço habituais.
1.1.3. O crachá de identificação de uso continuado de advogados, procuradores federais e
conciliadores é fornecido mediante recolhimento do valor do custo de emissão por meio de
Guia de Recolhimento da União – GRU.
1.1.4. O crachá de identificação de uso continuado de prestadores de serviço voluntário é
fornecido gratuitamente pela área de segurança, mediante solicitação do executor do contrato.
1.1.5. Nos casos de extravio, dano ou inutilização provocados pelo usuário, este arcará com o
custo da confecção de novo crachá, fazendo-se o pagamento da seguinte forma:

a) no caso de servidor e servidor aposentado, mediante preenchimento de formulário
autorizando desconto em folha;
b) no caso de advogados, procuradores, conciliadores, estagiários e prestadores de
serviço habituais, mediante recolhimento do valor referente ao custo da emissão por
meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

1.1.6. O fornecimento de via subsequente do crachá é efetuado contra recibo, após os
procedimentos previstos no subitem 1.1.5 deste Módulo.
1.1.7. O crachá de uso continuado é emitido com foto digital, a ser providenciada pela área de
vigilância e portaria.

1.2. No caso de pessoas cujo acesso aconteça de forma esporádica, os crachás de identificação são
fornecidos pelo serviço de portaria, após a identificação e o cadastro no SCA, nas seguintes
modalidades:

a) advogados;
b) procuradores federais;
c) visitantes;
d) prestadores de serviço eventuais;
e) pessoas em serviço: servidores, estagiários e prestadores de serviço habituais quando não
estiverem portando o crachá de identificação de uso continuado;
f) profissionais de imprensa: mediante prévia autorização da área de comunicação social.
1.2.1. Os registros dos dados utilizados para emissão desses crachás devem conter, no
mínimo, informações pessoais de identificação (inclusive CPF), data e hora do acesso, locais
de destino e telefone para contato.
1.2.2. Tais registros devem ser realizados, preferencialmente, por meio de sistemas
informatizados que permitam fotografar os visitantes ou digitalizar documentos de
identificação.
1.2.3. No caso de extravio, dano ou inutilização provocados pelos usuários elencados no item
1.2 deste Título, estes arcarão com o custo da confecção do crachá recolhendo o valor
correspondente mediante emissão de GRU.
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2. O crachá de identificação é de uso obrigatório, devendo ser portado acima da cintura e em local visível,
durante todo o expediente, nas instalações do Tribunal e das seccionais.
3. O custo de emissão do crachá de identificação, incluída a foto digital, é de R$ 35,00.

3.1. A emissão do crachá de identificação sem custo, no caso de roubo ou furto, exige a
apresentação do boletim de ocorrência policial.
3.2. A majoração do valor de custo do crachá de identificação será realizada por portaria do
presidente do Tribunal, sempre que necessário.
3.3. O furto, roubo ou extravio do crachá de uso continuado obriga o usuário a registrar a
ocorrência policial correspondente e a informar o fato imediatamente à área de segurança,
para fins de salvaguarda do titular do crachá furtado, roubado ou extraviado, em eventual uso
indevido do documento.
3.4. O extravio, nas instalações do Tribunal e das seccionais, de crachá de uso esporádico
deve ser imediatamente comunicado ao serviço de vigilância, preferencialmente na portaria
em que foi fornecido o crachá.

4. O fornecimento de crachás a servidores e estagiários é realizado após o preenchimento, pela área de gestão
de pessoas, do formulário SOLICITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL – MOD.13-03-02,
disponível na intranet do Tribunal.
5. O fornecimento de crachás a prestadores de serviço habituais e prestadores de serviço voluntário é
realizado após o preenchimento, pelo executor do contrato, do formulário SOLICITAÇÃO DE
IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL – MOD. 13-03-02, disponível na intranet do Tribunal.
6. O acesso e a circulação de servidores, prestadores de serviço habituais e estagiários, na falta do crachá de
identificação, são permitidos, desde que observados os seguintes procedimentos:

a) identificação, por meio da Carteira Especial de Identidade – CEI, pelo serviço de vigilância, na
portaria principal do edifício;
a) identificação, por meio da carteira de identidade funcional, pelo serviço de vigilância, na portaria
principal do edifício; (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
b) cadastramento no SCA;
c) fornecimento de crachá para pessoas em serviço, que deve ser devolvido na portaria no momento
da saída.
6.1. No caso de o servidor, prestador de serviço habitual ou estagiário não devolverem o crachá
provisório no prazo de 5 dias consecutivos, será emitido novo crachá e efetuado o devido desconto
consignado do valor relativo ao custo de emissão.

7. O modelo do crachá de servidores e os procedimentos para emissão do documento estão definidos na
Portaria Presi/Cenag 330 de 20/09/2012 – Manual da Identidade Visual da 1ª Região.
8. É proibida a descaracterização e a plastificação do crachá, bem como quaisquer outras formas de
adulteração.

8.1. O infrator sofrerá desconto do custo de emissão de novo crachá, sem prejuízo das sanções
administrativa e penal cabíveis.

9. Em caso de pane no SCA, a identificação e os registros de circulação das pessoas não credenciadas ou em
serviço devem ser feitos por meio do formulário CONTROLE DIÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE
PESSOAS – MOD. 14-10-02.
10. O serviço de vigilância deverá proceder ao bloqueio, no SII respectivo, do crachá que tenha sido furtado,
extraviado, danificado, inutilizado ou que não tenha sido devolvido pelo usuário.
 
TÍTULO IV – ACESSO AO TRIBUNAL E ÀS SECCIONAIS
1. É vedado o acesso ao Tribunal e às seccionais de:

a) pessoas que estejam portando arma de qualquer espécie;
b) pessoas que estejam acompanhadas de animais;
c) pessoas em estado de embriaguês pelo álcool ou substância de efeitos análogos;
d) vendedores diversos, entregadores de mercadorias particulares, pedintes e assemelhados.
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1.1. Excluem-se da proibição constante na alínea "a":
a) os policiais federais, civis e militares quando no exercício de suas atividades para
segurança local ou de magistrados ou, ainda, no exercício de escolta armada de presos,
vítimas ou testemunhas;
b) os profissionais em escolta de valores e na guarda dos postos bancários localizados nas
dependências do Tribunal e das seccionais;
c) seguranças de outras autoridades e organizações, desde que caracterizado o ingresso em
evento protocolar;
d) os agentes de segurança judiciária que detêm porte de arma institucional, desde que a
serviço.
d) os agentes da polícia judicial que detêm porte de arma institucional, desde que a
serviço. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
1.1.1. As pessoas autorizadas a portar armas de fogo não mencionadas no item 1.1 podem
ingressar nas instalações do Tribunal e seccionais, porém a arma deve ser entregue, sob
cautela, à área de segurança.

1.2. É permitido o acesso do cão-guia de deficiente visual, mediante apresentação da carteira de
identificação ou do uso da plaqueta de identificação pelo cão e do cartão de vacinação do animal,
devidamente atualizados.
1.3. Verificando-se a ocorrência de qualquer das situações previstas nas alíneas do item 1 deste
Título, a área de segurança deve ser imediatamente comunicada, para adoção das providências
cabíveis.

2. As pessoas cuja passagem pelo portal detector de metais acionar o alarme devem apresentar-se ao serviço
de vigilância para as orientações devidas e, se for o caso, para a retenção do objeto que acionou o alarme
(caso se trate de arma ou objeto não permitido), até que deixem as instalações do Tribunal e das seccionais.
3. O portador de marca-passo deve dirigir-se ao serviço de portaria e apresentar documento identificador de
sua condição para, então, poder entrar no Tribunal ou nas seccionais sem passar pelo detector de metais, sem
prejuízo de submissão a outros meios de vistoria.
4. À gestante que comprove essa condição é permitida a entrada no Tribunal e nas seccionais sem ser
submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X.
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. (Incluído pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
 
TÍTULO V – ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES
1. A entrada e a saída de servidores nas dependências do Tribunal e das seccionais são livres durante o
horário normal de expediente interno, sendo obrigatório o uso do crachá de identificação, conforme previsão
contida no item 1 c/c o item 6, “b”, do Título III deste Módulo.
2. A entrada de servidores nas dependências do Tribunal e das seccionais fora do horário normal de
expediente e em dias não úteis é permitida, desde que estejam devidamente autorizados por meio do Sistema
Informatizado de Controle de Acesso ou, na sua inoperância, por meio de preenchimento do formulário
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA – MOD. 14-10-01;

2.1. É permitida a entrada de servidor sem autorização prévia, para recolher algum documento ou
objeto pessoal que tenha deixado nas dependências do Tribunal, desde que autorizado por servidor da
área de segurança e o faça acompanhado por servidor da área de segurança ou vigilante e:

a) comprove sua condição de servidor por meio de crachá de identificação ou carteira
funcional;
b) preencha o formulário no SII do TRF – PORTARIA > CONTROLE DE
ENTRADA/SAÍDA DE PESSOAS >FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE;
c) não esteja em trajes sumários, podendo estar usando trajes informais.
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2.1.1. O servidor tratado no subitem 2.1 deste Título será atendido pela área de plantão da
segurança, conforme a disponibilidade de pessoal.
2.1.2. O responsável da área de segurança deve, posteriormente, comunicar ao dirigente da
unidade a que o servidor está vinculado a entrada deste nas dependências do Tribunal ou da
seccional, informando o dia e a hora de entrada e saída.

2.2. É admitida a permanência de servidores da área de engenharia e manutenção para
acompanhamento de serviços e prevenção de ocorrências.

 
TÍTULO VI – ENTRADA E SAÍDA DE ESTAGIÁRIO E PRESTADOR DE SERVIÇO HABITUAL

1. A entrada e saída de estagiário e prestador de serviço habitual nas dependências do Tribunal e das
seccionais será permitida durante seu horário de trabalho/estágio, mediante uso do crachá de identificação,
conforme previsão contida no item 1 c/c o item 6, “b”, do Título III deste Módulo.

1.1. O acesso e a permanência de estagiário e de prestador de serviço habitual fora do expediente e
em dias não úteis são autorizados, desde que estejam acompanhados por servidor vinculado à
atividade que será realizada.
1.2. A manutenção do cadastro dos estagiários é competência da área de acompanhamento de estágio,
de acordo com as respectivas normas internas.

1.2.1. A área de acompanhamento de estágio deve manter a área de segurança informada
sobre possíveis alterações cadastrais dos estagiários em atividade no Tribunal.
1.2.2. Quando do desligamento do estagiário, a área de acompanhamento de estágio deve
requerer a devolução do crachá de identificação e encaminhá-lo à área de segurança, para
exclusão no SCA.

1.3. A atualização das informações relativas a prestadores de serviço habituais, para fins de
manutenção de cadastro, é de competência do executor do respectivo contrato.

1.3.1. Os prestadores de serviço habituais devem ser cadastrados no Módulo RH – do Sistema
de Recursos Humanos – SARH pela área de segurança, 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, mediante informação do gestor do
contrato.
1.3.2. Cabe ao gestor do contrato recolher e devolver à área de segurança o crachá dos
prestadores de serviço, quando do seu desligamento.

 
TÍTULO VII – ENTRADA E SAÍDA DE VISITANTES
1. A entrada de visitantes nas dependências do Tribunal é permitida somente durante o horário normal de
expediente.

1.1. Na eventualidade de visitas de autoridades oficiais ao Tribunal e às seccionais, cabe à área de
representação e programação social a prévia comunicação à área de segurança para organização de
esquema de segurança e ingresso no edifício.

2. Os visitantes devem ser recebidos no serviço de portaria, onde serão atendidos e orientados quanto à
localização de autoridades, dirigentes, servidores ou unidades que estejam procurando.
3. Os dirigentes e servidores que estejam acompanhados de visitantes devem encaminhá-los ao serviço de
portaria para a devida identificação.
4. Ao se dirigir ao serviço de portaria, o visitante deve:

a) apresentar documento de identificação (carteira de identidade ou assemelhado) e telefone para
contato;
b) informar o nome da pessoa ou da unidade procurada.

5. Fora do horário de expediente externo, o serviço de portaria deve confirmar, por meio de contato
telefônico com a pessoa procurada ou com a unidade a ser visitada, a possibilidade ou não de acesso do
visitante.
6. Autorizada a entrada do visitante, o serviço de portaria deve:



a) cadastrar no SCA os dados de identificação do visitante;
b) fornecer ao visitante o crachá de identificação;
c) indicar o andar e a melhor forma de acesso ao visitado.

7. Aos advogados devidamente identificados, mediante apresentação da carteira dos advogados do Brasil –
OAB, deve ser entregue crachá de identificação com a inscrição “ADVOGADO”, o qual permite ingressar
livremente:
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: (Redação
dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

a) nas salas de sessões do Tibunal;
b) nas salas de audiência, dependências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial onde o advogado deva praticar
ato ou colher informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora
dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor da respectiva unidade.
7.1. Exercem atividade de advocacia, enquadrando-se no regime estabelecido no item 7 deste Título,
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria
Pública e das procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e
das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

7.1.1. Os integrantes das entidades referidas no subitem 7.1 deste Título podem identificar-se
também mediante apresentação do respectivo documento de identificação funcional.

8. A imprensa em geral, devidamente identificada, tem acesso livre às instalações do Tribunal e das
seccionais para o exercício de suas atividades profissionais, desde que previamente autorizada pela área de
comunicação social.
9. Autorizada a entrada descrita nos itens acima, o serviço de portaria deve:
a) cadastrar os dados de identificação apresentados no SCA;
b) fornecer o crachá de identificação;
c) indicar o andar e a melhor forma de acesso.
 
TÍTULO VIII – ENTRADA E SAÍDA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAIS
1. Os prestadores de serviço eventuais são recebidos pelo serviço de portaria, devendo:

a) apresentar documento de identificação (carteira de identidade ou assemelhado);
b) informar a área a que se dirigem.
1.1. O serviço de portaria, por meio de contato telefônico com a área interessada ou com a área de
segurança, deve confirmar a possibilidade ou não de entrada.
1.2. Autorizada a entrada do prestador de serviço eventual, o serviço de portaria deve:

a) cadastrar os dados de identificação do prestador de serviço no SCA;
b) fornecer ao prestador de serviço o crachá com a inscrição "EM SERVIÇO".
1.2.1. A entrada do prestador de serviço de manutenção deve ser acompanhada por pessoa
designada pelo dirigente da unidade solicitante ou, quando for o caso, pelo executor do
contrato correspondente.

 
TÍTULO IX – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS OU VOLUMES
1. As pessoas que necessitem adentrar o Tribunal e as seccionais portando materiais ou volumes de uso
particular devem registrar os referidos bens na recepção do serviço de portaria, por meio do Sistema
Informatizado Institucionalizado – SII ou do formulário AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE
MATERIAL – MOD. 14-10-03, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN.

1.1. A entrada de máquinas, ferramentas e utensílios de propriedade de terceiros é objeto de registro.
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1.2. No caso de pessoa que porte maleta contendo peças miúdas e aparelhos de pequeno porte
voltados para a manutenção de equipamentos, o registro deve ser efetuado pelo conjunto, sob a
designação “maleta contendo kit de manutenção”.

2. A entrada de volumes deve ser objeto de observação por parte do serviço de vigilância, de forma a evitar a
entrada de objetos não autorizados, podendo ser utilizado o equipamento de inspeção denominado escâner de
raios X.
3. São competentes para autorizar a saída de bens patrimoniais os agentes consignatários dos respectivos
bens do Tribunal e das seccionais.

3.1. A saída de qualquer bem pertencente ao patrimônio do Tribunal e das seccionais é permitida
somente mediante preenchimento de formulário no SII ou do formulário AUTORIZAÇÃO DE
ENTRADA/SAÍDA DE MATERIAL – MOD. 14-10-03, assinado e autenticado pelo dirigente da
área ou pelo executor do contrato responsável pelo material, emitido em duas vias, com a seguinte
destinação:

a) 1ª via – serviço de portaria, para posterior encaminhamento à área de segurança;
b) 2ª via – para acompanhar o bem patrimonial.

4. Nos locais de entrada e saída e no interior do Tribunal e das seccionais, é facultado à área de segurança
inspecionar o conteúdo de volume portado por dirigentes, servidores, prestadores de serviço habituais ou
eventuais, estagiários, advogados, procuradores federais, conciliadores e demais pessoas credenciadas ou
visitantes.

4.1. A inspeção de volumes pode ser realizada por amostragem nos horários de expediente normal e
será realizada sistematicamente fora do horário normal de expediente e em dias não úteis.
4.2. As medidas previstas neste item estendem-se aos volumes transportados em quaisquer veículos
que necessitem entrar no Tribunal e nas seccionais ou deles sair.

 
TÍTULO X – ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
1. As vagas das garagens destinam-se à frota de veículos oficiais do Tribunal e das seccionais, conforme
classificação constante na IN-14-08 – ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS.

1.1. As vagas remanescentes das garagens e as vagas dos estacionamentos podem ser utilizadas por
veículos particulares de magistrados, dirigentes, servidores e pessoas credenciadas ou autorizadas,
conforme a disponibilidade e de acordo com portaria editada pelo presidente do Tribunal ou pelo
diretor do Foro, observando-se que:

a) magistrados, dirigentes e servidores receberão credencial para utilização de vaga
remanescente emitida pelo dirigente da área de segurança, com a devida especificação do
número e localização da vaga;
b) não é permitida a utilização de mais de uma vaga remanescente pelo mesmo titular;
c) o pernoite de veículos particulares não é permitido, salvo quando expressamente autorizado
pela área de segurança, desde que o usuário esteja em efetivo exercício e em atividade no
órgão, por meio do SII ou do formulário AUTORIZAÇÃO DE PERNOITE DE VEÍCULOS –
MOD. 14-10-05, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN;
d) a vaga objeto de autorização para o pernoite deve ser a mesma utilizada pelo credenciado;
e) a autorização deve ser apresentada pelo usuário ou colocada no interior do veículo em local
de fácil visualização;
f) é expressamente vedada a prática de autorização verbal de acesso de veículos não
credenciados às garagens.

2. A entrada e a saída de veículos nas garagens devem ser registradas no SII ou no formulário CONTROLE
DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS – MOD. 14-10-04, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta
IN.
 
TÍTULO XI – SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
1. O Tribunal e as seccionais devem implantar sistema de circuito fechado de televisão que monitore as
portarias e locais específicos dos seus edifícios.



1.1. Os sistemas devem, sempre que possível, ser monitorados em tempo real, e as salas destinadas
aos equipamentos devem ter o acesso restrito.

2. O funcionamento desse sistema tem caráter reservado e sua operação é realizada por servidores
devidamente capacitados e treinados para esse fim.

2.1. O acesso de pessoas à sala de monitoração eletrônica é exclusivo aos servidores da área de
segurança.

3. Os registros gravados devem ser mantidos por, no mínimo, 180 dias.
3.1. Quaisquer interessados poderão solicitar, formalmente, o levantamento dos registros de imagens
à área de segurança.
3.2. O acesso aos registros deve ser precedido de requerimento fundamentado, para fins de
autorização da Diretoria-Geral da Secretaria, no Tribunal, ou da Diretoria do Foro, nas seccionais.

 

MÓDULO 4 – SEGURANÇA

TÍTULO I – SESSÃO DE ÓRGÃOS JULGADORES
1. A área de segurança deve realizar inspeções anteriores e posteriores às sessões dos órgãos julgadores, no
Tribunal, e audiências, nas seccionais, seguindo a rotina abaixo detalhada:

a) no mínimo uma hora antes do início da sessão/audiência, proceder-se-á à realização de “varredura”
e de recolhimento de qualquer objeto, material ou documento encontrado;
b) fechamento do recinto;
c) reabertura do recinto com antecedência de 30 minutos para entrada dos membros da mesa diretora,
que ali permanecem com o apoio dos seguranças;
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; (Redação dada
pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
d) ao final da sessão/audiência, nova inspeção deve ser realizada, encerrando-se a rotina com o
fechamento do local;
e) todas as chaves devem ser recolhidas e mantidas pela área de segurança, para uso exclusivo em
caso de emergência.
1.1. Sempre que necessário ou solicitado, a área de segurança deve manter-se presente no local, a fim
de garantir a ordem e a segurança durante a sessão/audiência.
1.2. Os agentes de segurança 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.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

2. As irregularidades detectadas nas inspeções devem ser registradas no SII ou no formulário REGISTRO
DE OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA – MOD. 14-10-09, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN.
3. A passagem pelo detector de metais localizado na entrada das salas de sessão/audiência é obrigatória para
todas as pessoas que irão participar das sessões de julgamento do Tribunal e audiências das seccionais.

3.1. Durante as sessões/audiências, não é permitida a utilização de telefones celulares ou quaisquer
aparelhos eletrônicos que possam produzir ruído.
3.2. Durante as sessões/audiências, somente será permitido fotografar e filmar com a autorização da
Assessoria de Comunicação ou da autoridade competente no Tribunal ou equivalente nas seccionais.

4. Havendo qualquer indício de ocorrência avaliada como risco ou ameaça às pessoas ou às instalações, a
área de segurança deve adotar providências imediatas no que couber, inclusive a execução do plano de
emergência, conforme consta do Módulo 9 desta IN.
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TÍTULO II – PRESIDÊNCIA E DIRETORIA DO FORO
1. A área de segurança deverá, quando solicitado, destacar segurança judiciária para atuar, durante o
expediente, no andar da Presidência ou da Direção do Foro, com a finalidade exclusiva de controlar o acesso
de pessoas e manter a segurança do local.
2. A área de segurança deverá, quando solicitado, destacar equipes de segurança para proteção pessoal do
presidente ou do diretor do foro em seus deslocamentos institucionais.
 
TÍTULO III – VARAS COM COMPETÊNCIA CRIMINAL
1. A área de segurança adotará medidas específicas para reforçar a segurança das varas com competência
criminal, como:

a) controle de acesso aos prédios com varas criminais ou às áreas dos prédios com varas criminais;
b) instalação de câmaras de vigilância nas varas criminais e áreas adjacentes;
c) instalação de aparelho detector de metais, aos quais devem submeter-se todos os que queiram ter
acesso às varas criminais e áreas adjacentes ou às salas de audiência das varas criminais, incluindo-se
os que exercem cargo ou função pública, ressalvada a escolta de presos;
d) policiamento ostensivo com agentes próprios, preferencialmente, ou terceirizados nas varas
criminais e áreas adjacentes.

2. As medidas de segurança previstas neste item devem ser, no que couber, estendidas às demais varas.
 
TÍTULO IV – SERVIÇO DE POLICIAMENTO INSTITUCIONAL
1. O serviço de policiamento institucional consiste na adoção e efetiva execução, por meio de seguranças, 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. 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: (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

a) atuar na segurança dos magistrados, servidores e demais autoridades na área de jurisdição do órgão
e em qualquer localidade do território nacional, quando determinado pelo presidente do Tribunal ou
pelo diretor de foro;
b) atuar na preservação da ordem em recintos oficiais, conduzindo à autoridade policial pessoas em
situação de flagrante delito, ou ato infracional, ou, ainda, por determinação de autoridade judiciária;
c) realizar a guarda e vigilância dos bens móveis e imóveis, bem como auxiliar na segurança do
patrimônio intelectual e imaterial;
d) auxiliar, quando solicitado pela Presidência do Tribunal ou pela Diretoria do Foro, na segurança
das equipes de trabalho em atos judiciais externos (juizado itinerante, apoio de segurança ao plantão
judicial, inspeção em penitenciária federal, inspeções judiciais, audiências externas);
e) auxiliar nas ações da atividade de inteligência destinadas à detecção de ameaças e à
instrumentalização do exercício da segurança institucional, produzindo conhecimentos e informações
que subsidiem ações preventivas, de forma a neutralizar e coibir ameaças e atos criminosos no âmbito
do Tribunal e das seccionais;
f) realizar investigações preliminares de interesse institucional, quando determinadas pela Presidência
do Tribunal ou pela Diretoria do Foro;
g) auxiliar na escolta de presos nas dependências do Tribunal e nas seccionais, em especial, nas
audiências de custódia;
h) executar e fiscalizar as atividades de controle de acesso, circulação e permanência de pessoas,
materiais, veículos, equipamentos e materiais nas dependências do Tribunal e das seccionais;
i) conduzir veículos em missão oficial para transporte de materiais sensíveis e valores vinculados a
processos;
j) executar ações de prevenção e combate a incêndio e sinistros de outra natureza, bem como
atendimento de primeiros socorros, em conjunto com a Brigada de Incêndio, onde houver;
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k) executar outras tarefas de interesse institucional, mediante determinação expressa do presidente do
Tribunal ou do diretor do Foro.
1.1. Os seguranças 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.
1.1. 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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de
julho de 2021)
1.2. A área de segurança somente deve fazer a entrega dos coletes balísticos, distintivos, uniformes e
demais equipamentos e acessórios aos seguranças mediante preenchimento do formulário RECIBO
DE MATERIAL DE SEGURANÇA – MOD. 14-10-12, constante do Módulo 11 – ANEXOS desta
IN.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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 segurança.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de
2021)

1.3.1. Tratando-se de roubo ou furto, o fato deve ser imediatamente comunicado à área de
segurança e autoridade policial a fim de que seja instaurado processo de sindicância para
apuração de responsabilidade.

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 segurança ou quando finda a
condição de excepcionalidade prevista no subitem 6.3 do Módulo 2 desta IN.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
1.5. Os seguranças devem utilizar distintivos conforme modelo a ser estipulado pela área de
segurança, aos quais se aplicam as mesmas regras de utilização dos coletes.
1.5. Os agentes da polícia judicial devem utilizar distintivos conforme modelo estipulado
na  Resolução CNJ 379 de 15/03/2021. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

2. À área de segurança incumbe a constante fiscalização da aplicação de todas as medidas de segurança
adotadas.

2.1. A fiscalização deve ser realizada de forma imprevista, com variação do horário de início e
término, visando a não estabelecer padrão de fácil identificação.

3. Cabe à área de segurança executar rondas internas e nas áreas adjacentes das instalações dos edifícios do
Tribunal e das seccionais, ininterruptamente ou conforme a capacidade das equipes envolvidas, durante o
horário de expediente e fora dele.
4. Para melhor desempenho de suas funções, os agentes de segurança devem ser submetidos a reciclagem
anual, de forma obrigatória, e a cursos de especialização e aperfeiçoamento, sempre que necessário ou
conveniente.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
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4.1. No que tange, especificamente, às medidas administrativas para a segurança, deverá ser
observado o disposto na Resolução 104, de 06/04/2010, do CNJ e nas demais normas dela
decorrentes, bem como na legislação de regência sobre a matéria.

 
TÍTULO V – PLANTÃO DE SEGURANÇA
1. O serviço de plantão de segurança, formado exclusivamente por servidores do cargo de Agente de
Segurança Judiciária, 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. 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. (Redação dada pela Portaria Presi 222
de 5 de julho de 2021)
 

1.1. O plantão da segurança observará o quanto disposto em norma interna específica da Presidência
do Tribunal ou da Diretoria do Foro, em consonância com os atos normativos de hierarquia superior
sobre o tema.
1.2. A fim de subsidiar demanda atribuída pelo CNJ à Comissão Permanente de Segurança dos
Magistrados da 1ª Região, a área de segurança do Tribunal deve divulgar a escala de plantão dos
agentes de segurança com os nomes e o número do celular do plantão, se houver.
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. (Redação dada pela Portaria
Presi 222 de 5 de julho de 2021)

 
TÍTULO VI – SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS
1. Os dirigentes e servidores das unidades do Tribunal e das seccionais devem, ao final do expediente,
desligar todos os equipamentos, fechar as janelas e trancar as portas das salas.
2. A área de segurança deve realizar ronda diária, ao final do expediente, para verificar as instalações e
equipamentos.
3. Caso encontre alguma irregularidade, a área de segurança deve saná-la e comunicar sua ocorrência ao
responsável pela unidade.

3.1. As irregularidades encontradas devem ser registradas no SII ou no formulário REGISTRO DE
OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA – MOD. 14-10-09.

4. A área de segurança deverá identificar e sinalizar os equipamentos de prevenção e combate a incêndio,
promover a formação de brigadas, com permanente capacitação de seus membros, de acordo com as normas
vigentes sobre o tema, e propor, anualmente, plano de simulação de combate a incêndio e evacuação, em
parceria com o Corpo de Bombeiros local.
5. A segurança interna dos bancos e dos caixas eletrônicos instalados nos edifícios do Tribunal e seccionais é
de inteira responsabilidade das instituições bancárias a que se vinculam.
 
TÍTULO VII – SERVIÇO EXTERNO DE RONDAS – SER
1. O Serviço Externo de Rondas – SER é uma atividade concernente à área de segurança consistente na
prestação de apoio aos magistrados, servidores, prestadores de serviço e estagiários, nas adjacências do
Tribunal e das seccionais.
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1.1. O SER é executado a pé ou de forma motorizada, conforme a disponibilidade de pessoal, em dias
e horários determinados pela área de segurança.
1.2. O SER pode oferecer também serviço de escolta aos usuários indicados no item 1, quando
solicitado, em razão de insegurança, horário tardio de saída e local em que esteja estacionado o
veículo do solicitante.

2. Durante a ronda motorizada, o veículo do SER, em velocidade reduzida, deve percorrer roteiro
preestabelecido pela área de segurança, cobrindo as imediações dos prédios e estacionamentos, com paradas
também predefinidas.

2.1. Os lugares isolados e escuros devem ser verificados após sua iluminação por refletor.
3. São responsabilidades da equipe do SER:

a) estar sempre atenta a qualquer movimento estranho e pronta para dar apoio, em matéria de
segurança, aos usuários do serviço;
b) acionar as autoridades competentes — polícias Militar, Civil ou Federal e Corpo de Bombeiros
Militar — quando for necessário;
c) registrar fatos relevantes ocorridos durante a ronda, por meio do SII ou do formulário REGISTRO
DE OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA – MOD. 14-10-09, constante do Módulo 11– ANEXOS
desta IN.

 
TÍTULO VIII – IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DO SEGURANÇA
1. Os agentes de segurança devem-se identificar, no exercício de suas atividades, de acordo com as
determinações da IN-13-03 – IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5
de julho de 2021)
2. Aos agentes de segurança que portarem arma de fogo institucional deve ser fornecida carteira especial de
identidade funcional na 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 Presi 42/2015,
alterada pela Resolução Presi 49/2017.
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. (Redação dada
pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
 

MÓDULO 5 – REDE DE COMUNICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. A rede de comunicação de segurança é um sistema integrado por estações portáteis do tipo de
transceptores (HT) ou equipamento similar e tem por finalidade promover a interlocução entre os operadores
nas rotinas e procedimentos atinentes à área de segurança, como rondas, cobertura de eventos, segurança e
transporte de magistrados e outras autoridades. Busca permitir maior eficiência nas rotinas internas e
externas de vigilância e segurança.

1.1. A frequência de rádio da rede de comunicação é obtida por meio de licença concedida pela
Anatel, mediante pagamento da taxa correspondente.

2. Nas rotinas de comunicação da área de segurança, os operadores devem:
a) veicular, corretamente e em tempo hábil, as mensagens que lhes forem confiadas;
b) manter sigilo e discrição quanto ao conteúdo das mensagens;
c) zelar pelos equipamentos e responder por eventuais danos identificados, quando estejam sob sua
responsabilidade;
d) dar recibo de equipamentos, por meio do SII.

3. A comunicação entre os operadores deve ser o mais simplificada possível, com a utilização, em princípio,
do código "Q" e do alfabeto fonético. Devem ser evitadas discussões e explicações complicadas, bem como o
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uso de vocabulário chulo ou de baixo calão.
 

MÓDULO 6 – VIGILÂNCIA

1. Os serviços de vigilância dos prédios e dos bens do Tribunal e das seccionais devem ser executados por
meio de empresas especializadas, que estejam legalmente autorizadas a atuar nos edifícios, e devem obedecer
às normas e regulamentos do Tribunal.

1.1. Compete aos gestores da área de segurança repassar aos terceirizados das empresas referidas no
item 1 as determinações das normas e regulamentos do Tribunal e das seccionais.

2. O campo de atuação dos vigilantes abrange as áreas de acesso ao Tribunal e às seccionais, bem como suas
adjacências e áreas internas.

2.1. O responsável pela área de segurança deve decidir sobre as atribuições dos vigilantes nas
dependências internas dos prédios.

3. O serviço de vigilância, executado em regime de mútua e constante colaboração com o serviço de
segurança, deve:

a) manter rigoroso e absoluto controle sobre o trânsito de pessoas e materiais;
b) proibir a entrada/permanência de vendedores não autorizados nas dependências do Tribunal e das
seccionais.
3.1. O serviço de vigilância deve, ainda, atentar para a preservação das instalações prediais do
Tribunal e das seccionais.

4. Nos edifícios do Tribunal e das seccionais, a ronda poderá ser realizada com uso de dispositivo eletrônico
monitorado pelo serviço de vigilância.
5. As áreas de estacionamento internas e externas delimitadas pelo Tribunal e pelas seccionais são
controladas pela área de segurança, com o objetivo de disciplinar o tráfego e facilitar o embarque e o
desembarque de pessoas e cargas.

5.1. No embarque ou desembarque de cargas em que o acesso às instalações dependa de abertura de
portões regularmente fechados, a vigilância deve-se fazer presente até a conclusão dos trabalhos de
embarque/desembarque da carga.
5.2. As ocorrências verificadas nas rondas externas para vigilância dos veículos dos servidores
estacionados nas imediações do Tribunal e das seccionais devem ser registradas no SII ou no
formulário REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO – MOD. 14-10-13,
constante do Módulo 11 – ANEXOS desta IN, e encaminhadas ao serviço de vigilância para
comunicação aos respectivos servidores.

6. Nos demais estacionamentos externos públicos, as atuações são feitas pelos órgãos de segurança pública
competentes.
7. A rotina de hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional será executada pelos seguranças, vigilantes e
brigadistas, conforme determinação da área de segurança.
7. A rotina de hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional será executada pelos agentes de polícia
judicial, vigilantes e brigadistas, conforme determinação da área de segurança. (Redação dada pela Portaria
Presi 222 de 5 de julho de 2021)
 

7.1. Durante as solenidades e festividade cívicas, cabe à área de representação social informar à área
de segurança a necessidade de hasteamento de outras bandeiras.

 

MÓDULO 7 – INSTRUMENTOS DE CONTROLE

1. São instrumentos de controle dos serviços de segurança e vigilância os seguintes registros ou formulários:
a) AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA (MOD. 14-10-01);
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b) CONTROLE DIÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS (MOD. 14-10-02);
c) AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE MATERIAL (MOD. 14-10-03);
d) CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS (MOD. 14-10-04);
e) AUTORIZAÇÃO DE PERNOITE DE VEÍCULO (MOD. 14-10-05);
f) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA (MOD. 14-10-09);
g) RECIBO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (MOD. 14-10-12);
h) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO (MOD. 14-10-13);
i) TERMO DE RESPONSABILIDADE (MOD. 14-10-14);
j) REGISTRO DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO (RO-e) NO SEI.

2. A área de segurança pode informar, diariamente, por meio dos instrumentos de controle:
a) os visitantes que acessam o Tribunal e as seccionais;
b) as pessoas que circulam no Tribunal em horário distinto do horário normal de expediente;
c) a entrada e saída de bens e materiais do Tribunal e das seccionais;
d) os veículos que acessam as garagens do Tribunal e das seccionais e os que nelas permanecem;
e) demais ocorrências relativas à área.

3. O formulário REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DA SEGURANÇA – MOD. 14-10-09 deve ser
encaminhado, diariamente, pela equipe de plantão à área de segurança.
4. É responsabilidade dos vigilantes o preenchimento dos formulários abaixo mencionados, que devem ser
encaminhados ao serviço de vigilância:

a) CONTROLE DIÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS – MOD. 14-10-02;
b) AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE MATERIAL – MOD. 14-10-03 (1ª via);
c) CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS – MOD. 14-10-04.

5. Os serviços de segurança e de vigilância devem encaminhar ao dirigente da área de segurança, para
apreciação, todos os instrumentos de controle em que as ocorrências registradas fujam à sua competência,
para as providências necessárias ou a remessa à área competente.

5.1. Após ciência e visto do dirigente da área competente, quando for o caso, os instrumentos de
controle devem ser arquivados pela área de segurança, de acordo com os prazos previstos no Plano de
Classificação e Tabela de Temporalidade – PCTT.
5.2. No âmbito do Tribunal, a área de segurança compartilhará imediatamente com as unidades de
inteligência (Cotec e Nuint) toda e qualquer ocorrência identificada como fator de risco ou ameaça à
segurança institucional.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

6. A área de engenharia deve informar à área de segurança qualquer alteração na estrutura física ocorrida nas
instalações do Tribunal e das seccionais que possa modificar o projeto ou trazer consequências diretas ao
controle da segurança.
 

MÓDULO 8 – COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO/DANIFICAÇÃO DE MATERIAL E
INSTALAÇÕES

1. As informações sobre extravio, danificação de material permanente e danificação de instalações deverão
ser comunicadas diretamente à área de segurança pelo dirigente do setor envolvido ou pelo seu substituto
eventual, ou, ainda, na falta dos já citados, pelo responsável pelo bem patrimonial ou área onde a instalação
foi danificada, com as seguintes informações:

a) material permanente com tombamento realizado:
a.1) nomenclatura;
a.2) número de série;
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a.3) número de tombamento;
a.4) número do Termo de Responsabilidade;
a.5) número da sala onde o bem está ou estava localizado;

b) material permanente sem tombamento realizado:
b.1) nomenclatura;
b.2) número de série;
b.3) número do Termo de Responsabilidade provisório;
b.4) número da sala onde está ou estava localizado o bem;

c) instalações:
c.1) andar, sala ou local onde a instalação está danificada;
c.2) tipo de danificação encontrada.

2. Em caso de extravio de material permanente, em que forem necessárias providências urgentes e imediatas,
a fim de evitar-se a consumação do fato, deverá o dirigente da área envolvida ou seu eventual substituto ou
ainda, na falta dos já citados, o responsável pelo bem dar ciência verbalmente à área de segurança para
providências, enviando memorando, por meio do SEI, imediatamente a seguir.

3. O responsável pela área de segurança designará um ou mais agentes de segurança 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.

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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)

4. Tratando-se do desaparecimento de bem patrimonial, a área de segurança encaminhará à Secretaria de
Administração a informação da ocorrência, com todas as circunstâncias disponíveis, por intermédio do SEI,
inclusive com imagens do circuito fechado de televisão, se houver, para ciência da repartição policial
competente e demais providências cabíveis.

4.1. Preliminarmente, a área de segurança deverá verificar no setor de patrimônio se os bens foram
recolhidos ou remanejados.
4.2. Cópia da ocorrência será anexada ao relatório e encaminhada à Secretaria de Administração.

5. Havendo necessidade de novas diligências, o diretor da Secretaria de Administração encaminhará o
processo à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, onde houver.
 

MÓDULO 9 – PLANOS ESPECIAIS DE EMERGÊNCIA

1. Os planos de emergência especificam a prática das rotinas a serem adotadas quando da eventual
ocorrência de situações anômalas, conforme demonstram os esquemas que se seguem:

a) atentados e sabotagens – Recebida a informação, confere-se sua procedência e avalia-se o grau de
risco. Ao se confirmar a ocorrência, é providenciado o isolamento da área afetada e adjacências. O
diretor-geral é imediatamente comunicado, e o Plano Especial de Emergência é acionado, bem como
o Departamento de Polícia Federal. Conforme a orientação técnica repassada pelos órgãos de
segurança pública, evacua-se o prédio ou não e se interrompe, ou não, o ingresso no prédio. Em
qualquer caso, procedente ou não a informação, o setor onde se originou a notícia é informado, e ela é
registrada;
b) incêndios – Recebida a informação, confere-se sua procedência e avalia-se o grau de risco. No
caso de simples foco de fogo, a área de segurança o elimina e é encerrado o procedimento. Caso haja
incêndio, o Corpo de Bombeiros é chamado, o diretor-geral imediatamente é comunicado, e o alarme
geral de incêndio, acionado. Desliga-se o sistema automático de elevadores e inicia-se a operação de
evacuação do prédio, bem como se interrompe o acesso ao prédio;
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c) emergência médica – Recebida a informação, confere-se sua procedência, e o serviço médico é
contatado imediatamente. A ambulância é mantida em prontidão e, se necessário, desloca-se o
paciente ao hospital mais próximo, acompanhado de médico. Após, a viatura retorna ao órgão;
d) entradas não permitidas – recebida a informação, confere-se sua ocorrência. Os seguranças 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.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho de 2021)
1.1. Em qualquer caso, os agentes devem prestar o apoio que se faça necessário, tanto aos órgãos de
segurança pública quanto ao Corpo de Bombeiros e ao serviço médico.

 

MÓDULO 10 – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Compete ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal, assessorado tecnicamente pela área de segurança,
dirimir dúvidas e examinar sugestões que visem ao aprimoramento desta IN.
2. Cabe à área de segurança manter devidamente atualizada esta IN.
3. Fazem parte desta norma os anexos constantes do Módulo 11 desta IN.
4. Esta IN deve ser objeto de pronto conhecimento dos recém-empossados, notadamente por ocasião do
Programa de Integração promovido pela área de recursos humanos.
5. Esta IN deve estar em consonância com o Plano de Segurança Institucional da Justiça Federal da 1ª
Região.
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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5
de julho de 2021)
6. Esta IN entrou em vigor em 08/08/1991, tendo sido processadas as seguintes alterações:
 
Data Módulo Aprovação Vigência
Maio/1993 Todos Processo Administrativo 1.705/1993 19/05/1993
Março/1994 03, 04, 08, 09 e 10 Processo Administrativo 2.259/1994 13/06/1994
Maio/1995 03, 04, 08, 09 e 10 Processo Administrativo 1.705/1993 31/05/1995
Agosto/1995 00, 05, 09 e 10 Processo Administrativo 1.705/1993 23/08/1995
Abril/1997 06, 09 e 10 Processo Administrativo 1.705/1993 15/05/1997
Outubro/2008 Todos Processo Administrativo 1.705/1993 28/11/2008
Setembro/2011 01, 02, 03, 04 e 09 Processo Administrativo 5.830/2010 15/09/2011
Novembro/2016 02 (item 10.1) Processo Administrativo 5.830/2010 18/11/2016
Agosto/2018 Todos Processo SEI 0009860-57.4.01.8000 Agosto/2018
Maio/2020 03 Processo SEI 0009860-57.4.01.8000 Maio/2020
Junho/2020 03 Processo SEI 0009860-57.4.01.8000 Junho/2020
Julho/2021 01, 02, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10 Processo SEI 0009860-57.4.01.8000 Julho/2021

 

7. As alterações ora processadas entram em vigor na forma da Portaria Presi 6395895, que as aprova,
conforme Processo Administrativo Eletrônico 0009860-57.2016.4.01.8000.

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. (Redação dada pela Portaria Presi 222 de 5 de julho
de 2021)
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