PODER J U D I C I Á R I O
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO CRAl'
EM MINAS GERAIS
( . A » l N E I I 1)0 D I R E T O R D O FORO
PORTARIA N.IO/93-DIRFF
O Juiz Federal GUILHERME MENDONÇA DOEHLER, Diretor
do Foro, da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais,
conforme designação constante da Portaria Prcsi/Asmag n° 192,
de 17.5.2012, do TRF-P Região, publicada no e-D.J.F-1 de
22.5.2012, Caderno TRE , no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei n" 5.010/66, bem como o Provimento N". 45/70, e alterações
posteriores, do Egrégio C onselho da Justiça Federal;
Considerando o que dispõe a Resolução n° 79, de 19.11.09, do
Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER n" 38, de
12.6.09, eom redação dada pelo de n" 39, de 3.11.09, ambos do
TRF-P Região;
Considerando a edição da Portaria n" 10/46-DIREF, pelo
Excelentíssimo Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista, Diretor
do Foro no biénio 2010/2012;
Considerando a necessidade de aprinioramentn c adaptação dos termos
da referida Portaria à realidade da Justiça Federal com sede em Belo
Hori/onte, distribuída cm três prédios distintos;
Considerando o interesse da Administração;
R li S O L V L:
DO SERVIÇO DF CONTROLE I)E ACESSO
Art. l". Alterar a Portaria 10/46-l)lKKI\o adaptações que se
revelaram necessárias com a prática cotidiana, passando o referido Ato a ter
a seguinte retlacào:

"Art. l". Instituir o Serviço de Controle de Acesso - SCA. destinado ao
controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas dependências da
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seçào Judiciária de Minas Gerais.
§ l" O controle de acesso, circulação e permanência de pessoas na Justiça
Federal obedecerá ao disposto nesta portaria, sujeitando-se a ela todos os,
servidores, advogados, membros do ministério público, magistrados, salvo
os que exercem suas at i v idades judieantes neste foro. estagiários.
terceirizados, prestadores de serviço e visitantes.
§ 2" A entrada e saída de pessoas nas instalações da Justiça federal devem
ser realizadas exclusivamente pelas seguintes portarias:
a) Portaria do Edifício António Fernando Pinheiro - Av. Álvares Cabral
1805
b) Portaria do Kdifício F.uclydcs Reis A g u i a r - A v . Álvares Cabral 1741
c) Portaria do lídifícío Oscar Dias Corrêa - Rua Santos Barreio 161
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§ 3" O acesso pelas garagens somente é permitido a veículos devidamente
autorizados.
§ 4" !• vedado o acesso de pedestres pelas garagens, salvo pela catraca
localizada no 4" subsolo do lidifício Liuelydes Reis Aguiar e restrito aos por
portadores de cartões das categorias M (magistrado), S (servidor) e T
(terceirizado) e H (estagiário e prestador de serviço voluntário).
DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE
Art. 2". O sistema de controle de acesso de pessoas nos edifícios da Justiça
Federal abrange a identificação, o cadastro, o registro de entrada c saída, a
inspeçào de segurança e o uso de instrumento de identificação e ê
constituído pelos seguintes dispositivos físicos e eletrônicos:
I - catracas;
II - sistema informatizado de controle de acesso c saída;
III - cartão de acesso com código de barras:
IV - pórticos detectores de metal;
V - detectores de metal portáteis;
VI - circuito fechado de televisão (CFTV);
VII - equipamentos de raios X;
V I U - cofre para guarda de armas;
IX - outros dispositivos aplicáveis ao controle de que trata esta portaria.
Parágrafo único. Para os fins desta portaria, considera-se:
a) identificação: a verificação de dados ou indicações concernentes à pessoa
interessada em ingressar nas dependências da Justiça Federal;
b) cadastro: o registro, cm dispositivo próprio, dos dados referentes à
identificação da pessoa autorizada a ingressar nas dependências da SJMG,
podendo, se for o caso. ser extraída cópia do documento apresentado;
c) inspecão de segurança: a realização de procedimentos destinados à
vistoria por meio de equipamentos detectores de metal, fixos e portáteis, bem
como através de equipamentos de raios X e/ou visualmente, visando
identificar objetos que coloquem em risco a integridade física das pessoas ou
do património no âmbito da SJMG.
DOS PROCEDIMENTOS PARA O ACESSO
Art. 3" Visando garantir a segurança, a ordem e a integridade patrimonial e
física da instituição, bem como a segurança e a integridade física de seus
membros, de autoridades, de servidores c de outras pessoas, serão adotadas
as seguintes providências:
l - para adentrarem as dependências da Justiça Federal - SJMG. as pessoas
efetuarão. obrigatoriamente, o cadaslramcnto a que se refere a alínea "b" do
Parágrafo único do art. 2° desta portaria, mediante apresentação de
documento de identificação oficial com foto, e em seguida passarão,
obrigatoriamente, pelo portal detector de metal:
El - ocorrendo o acionamento do alarme do portal detector de metal, a pessoa
cuja passagem o tenha provocado será convidada a colocar os objetos que

PODER J U D I C I Á R I O
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
EM MINAS GERAIS
GABINETE DO DIRETOR DO FORO
esteja portando na caixa de inspeeão dos equipamentos de segurança e, em
seguida passará novamente pelo portal;
§ 1° O ingresso só será permitido após a averiguação do objeto que tiver
provocado o acionamento do alarme do portal, devendo ser ressaltado que as
averiguações, quando necessárias, poderão ser feitas por intermédio de
vistoria por meio de equipamentos detectores de metal, fixos e portáteis, bem
como através de equipamentos de raios X e/ou visualmente. Havendo recusa,
em nenhuma hipótese tal pessoa será admitida no interior das unidades.
§ 2° Se o objeto que tiver provocado o disparo do alarme não oferecer risco à
segurança das pessoas e instalações, será imediatamente entregue a seu
possuidor. Caso contrário, será retido, contra recibo, pelo encarregado pela
segurança, somente sendo devolvido quando da saída do seu portador.
§ 3° Lventuais armas encontradas, portadas por pessoas não autorizadas, nos
termos desta Portaria, serào acauteladas em cofre especial, por Agente de
Segurança da Justiça Federal:
III - O acesso dos servidores pelas portarias da Justiça Federal será reali/ado
na forma estipulada no item I, ficando dispensados, nos prédios em que não
haja equipamentos de raios-x instalados, da inspeeão de segurança em bolsas
c volumes transportados, desde que estejam portando e exibam documento
funcional ou crachá com foto:
IV- O acesso de advogados, membros do Ministério Público e Magistrados
que nào exerçam atividadc judicante nesta Justiça Federal, dar-se-á
igualmente pelas Portarias da Justiça Federal e será realizado na forma
estipulada no item I, llcando dispensados, nos prédios em que não haja
equipamentos de raios-x instalados, da inspeção de segurança em bolsas e
pastas transportados desde que estejam portando e exibam carteira de
identidade expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou , no caso de
advogados públicos , membros do Ministério Público e Magistrados, carteira
de identidade funcional ;
V — para que as partes nào sofram eventuais prejuízos, será permitido o
acesso de testemunha que não esteja portando documento de identificação,
desde que seja confirmada a necessidade do seu com pareci mento pelo Juízo
que a intimou.
VI - cargas ou volumes, tais como pastas , bolsas, sacolas, malas, pacotes.
mochilas, portados por qualquer das pessoas mencionadas no § l11 do art. 1°
desta portaria, ressalvadas as hipóteses dos incisos III e IV. estarão sujeitos à
inspcçào pelos equipamentos de segurança e/ou pela equipe da vigilância,
tanto no momento do ingresso quanto no da saída. Caso haja algum objelo
que possa oferecer risco à segurança das pessoas ou das instalações, será
retido, contra recibo, nos termos do parágrafo anterior.
VII - A inspeeão visual em cargas ou volumes de que trata o inciso anterior,
quando necessária, será realizada preferencialmente por agente de segurança
do sexo feminino, quando se tratar de pertences de pessoas do sexo
feminino.
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V l l l - a movimentação de móveis, equipamentos de informática, materiais
de escritório e demais bens pelas portarias da Justiça l ; edcral estará sujeita à
apresentação de documento de controle cie destinação. expedido pelo Núcleo
correspondente, e à inspeção pelo Serviço de Portaria.
\ - às pessoas portadoras de deficiência física, marca-passo ou outro ohjelo
cujas características impeçam sua submissão ao equipamento de segurança,
será dado tratamento diferenciado.
X ~ ocorrendo algum episódio relativo à segurança nas dependências da
SJMCi. o servidor que primeiro tomar conhecimento do fato deverá entrar
em contato com a SEV1T/NUASG (ramais 6492 e 6493). com a equipe de
portaria do respectivo prédio e/ou com o agente de segurança da unidade,
para que sejam adotadas as medidas cabíveis, com a agilidade demandada
pelo caso.
XI - as informações e os registros de acesso do sistema de segurança e as
imagens do circuito fechado de televisão da Justiça Federal - SJMG são de
carátcr sigiloso c só serào liberados por despacho do Diretor do Foro,
mediante solicitação de autoridade policial ou judicial competente. A
unidade interessada ou o servidor envolvido/vítima deverá informar à área
de segurança do NUASG sobre a necessidade de serem preservadas as
gravações da época da ocorrência, até a formalização da solicitação pela
autoridade competente.
Art. 4". É vedado o ingresso nas dependências da Justiça Federal - MG de
pessoa que:
a) esteja portando arma de qualquer nature/a. ressalvado o disposto no § I o
deste artigo:
b) não esteja trajada segundo as normas internas e segundo o decoro exigido
pelo Poder Judiciário:
c) seja justificadamente identificada como indivíduo passível de representar
algum risco real à integridade física e moral da instituição e a seus
processos, bem com aos magistrados, autoridades, sen idores. colaboradores,
usuários e visitantes:
d) esteja acompanhada de qualquer espécie de a n i m a l , salvo o cão-guia
pertencente a portador de deficiência visual devidamente identificado
§ I" Excluem-se da proibição constante na alínea a. retro:
a) os agentes de segurança judiciária detentores de porte de arma de fogo
institucional, conforme a Instrução Normativa 14-20 do Tribunal Regional
Federal da l 1 ' Região;
b) os profissionais em escolta de valores, e em postos bancários, localizados
nas dependências da Justiça Federal - MG:
c) scgurançns de outras autoridades e organizações, desde que caracterizado
o ingresso cm evento protocolar;
d) policiais quando em escolta de detentos ou testemunhas ou. ainda, em
serviço de interesse da justiça, ou da Instituição a que servir, devidamente
identificado:
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§ 2" Outras pessoas autori/adas a portar armas de fogo podem ingressar nas
instalações da Justiça Federal - MG. porém a arma deve ser entregue, sob
cautela, à Seção de Segurança. Vigilância e Transportes - SEVIT. aplicandose esse procedimento inclusive em relação às situações elencadas nos itens
III e I V d o A r t . 3°;
§ 3" Hm se tratando de espaço integrante de unidade jurisdieional. em
especial as salas de audiêneias e de seções de julgamento, o acesso e
permanência das pessoas eleneadas no §1°. que estejam portando
arma. estará submetido à livre apreciação da autoridade judicial
competente, mediante a apresentação da identificação funcional.
§ 4" Determinada pela autoridade judicial competente a restrição ao porte de
arma, como condição para acesso e permanência nos espaços previstos no í;
3°, o agente policial poderá entregá-la, soh cautela, à Seção de Segurança
Vigilância e Transportes - SEVI l . ou, então, custodiá-la em local que julgar
conveniente.
Art. 5°. É proibida, nas dependências da Justiça Federal - S.)M(i. a prática
de comércio e de propaganda cm qualquer de suas formas, assim corno a
solicitação de donativos, sem a devida autorização do Diretor do Foro.
DOS CARTÕES DE ACESSO
Art. 6". Para identificação e permissão de acesso aos edifícios da Justiça
Federal - SJIVKi. bem como de saída, serão utilizados cartões fornecidos com
0 respectivo pegador e emitidos nos seguintes modelos:
a) servidores: fornecidos pela SEVIT, conforme modelo constante do anexo
1 desta Portaria:
b) terceirizados: fornecidos pela SEV1T. conforme modelo constante do
anexo H desta Portaria;
c) permanentes: fornecidos pela SEVIT. conforme modelo constante do
anexo III desta Portaria:
d) visitantes: fornecidos pelo Serviço de Portaria, após identificação e
cadastro no SCA. conforme modelo constante do anexo IV desta Portaria:
c) magistrados: fornecidos pela SEVIT, conforme modelo constante do
anexo V desta Portaria:
f) Estagiários, fornecidos pela SEDER, conforme modelo constante do anexo
VI desta Portaria:
g) Prestadores de serviço voluntários, fornecidos pela SEVIT, conforme
modelo constante do anexo VI desta Portaria:
§ l" O custo de emissão do cartão de acesso é de K$ 10.00 <dc/ reais).
§ 2" Aos advogados que militem frequentemente na Justiça, quando
solicitarem, será fornecido pela SEVIT cartão permanente, conforme modelo
constante no anexo III desta Portaria, mediante recolhimento do valor do
custo de emissão.
§ 3" A perda ou extravio do cartão de servidor, de estagiário, de prestador de
serviço voluntário, de terceirizado, bem como de permanentes, obriga o
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usuário a firmar declaração da ocorrência, sob as penas da Lei. e submeter à
SI.VIT.

§ 4" A perda, nas instalações da Justiça, de cartão de visitantes deve ser
imediatamente comunicada ao Serviço de Portaria, preferencialmente na
portaria em que foi fornecido o cartão.
§ 5"- Os cartões de acesso de prestadores de serviço voluntário deverão ser
solicitados e serão entregues aos cuidados do Direlor de Secretaria do J u í/o
onde desempenham atribuições, devendo ser recolhidos e restituídos à
SIÍVIT por ocasião do término do serviço voluntário, para fins de
reutilização:
Art. 7". O acesso pelas catracas é liberado com a leitura do código de barras
do cartão devidamente cadastrado no SCA.
§ l" A liberação da saída nas catracas é reali/ada:
a) com a leitura do código de barras do cartão na catraca. quando se tratar de
servidor, magistrado, estagiário, prestador de serviço voluntário, tcrceiri/ado
ou permanente.
b) com a leitura do código de barras e retenção do cartão na calraca. quando
•-c l n i l ; i r il

§ 2" A pessoa cujo acesso ou saída esteja bloqueada deve dirigir-se ao
Serviço de Portaria para obter orientação e receber o cartão sobressalente.
conforme o caso.
§ 3" O cartão bloqueado será recolhido pelo Serviço de Portaria no momento
de tentativa de acesso ou saída.
Art. 8". O cartão de acesso é fornecido, sem custo, aos servidores,
magistrados , estagiários, prestadores de serviço voluntário e terccirizados,
exceto nos seguintes casos:
a) dano ou inutilização, devoK ido nesta condição:
b) perda, roubo ou extravio, devidamente comprovado por meio de
declaração da ocorrência firmada pelo interessado, sob as penas da Lei. c
submeter à SLV1T.
§ 1" O fornecimento do cartão aos servidores, estagiários e terceirizados é
efeluado por meio de recibo e autorização para desconto em folha do custo
de emissão de via subsequente, nos casos previstos nas alíneas a e b. Os
prvskiJores de scmço \ o l i m l ; i n o . nas h i p ó t e s e s ik-smhis nas a l i n h a s < / c />.
passarão a acossar o prédio rui condição de visitantes :

Art. 9". O cartão é de uso obrigatório, devendo ser portado nas dependências
da Justiça durante todo o período de expediente.
§ l" O cartão é personalíssimo, sendo \edado o seu uso para liberação de
acesso de terceiro, servidor ou não.
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Art. IO. Na falta do cartão, o acesso e a circulação de servidores,
magistrados, eslagiários. prestadores de serviço voluntário e lereeirizados
serão permitidos desde que haja apresentação da identidade funcional ou
Carteira de Identidade junto ao Serviço de Portaria, devendo o acesso, neste
caso. ocorrer em igualdade de condições com os demais visitantes .
Ari. 11. O Serviço de Portaria providenciará a utilização de sistema
alternativo de acesso em caso de pane no SCA.
Art. 12. E proibida a descaracterização do cartào. inclusive a plastificação e
quaisquer outras formas de adulteração, devendo o infrator sofrer desconto
do custo de emissão de novo cartão, sem prejuízo da sanção administrativa e
penal cabível.
DO ACFSSO FORA DO H O R Á R I O DF FXPFDIFNTK
Art. 13. E permitido o ingresso de servidores nas dependências da Justiça
Federal - SJMG. fora do horário normal de expediente e em dias não úteis,
desde que o NUASG seja comunicado, com antecedência, em horário
normal do expediente, pelo endereço elctrônico nuasg.mgííítrf l .jus.hr.
Parágrafo I o - A comunicação de ingresso poderá ou não abranger período
superior a um dia. devendo ser expressamente consignado na comunicação
endereçada ao NUASG, o período de duração da autorização, que não
poderá exceder a 3(trés) meses, renovável a critério do Juízo .
DAS DISPOSIÇÕFS TRANSITÓRIAS
Art. 14. O acesso pela garagem G3 do edifício Oscar Dias Corrêa - ODC
será permitido a Magistrados. Servidores. Terceirizados e Estagiários e
Prestadores de Serviço Voluntário após a instalação de catraca e adaptação
do espaço para passagem de pedestre.
Art. 15. Os procedimentos previstos nesta Portaria serão revistos quando da
instalação de aparelhos de raios X nos edifícios Euelydes Reis Aguiar e
Oscar Dias Corrêa.
Art. 16 . Ficam revogadas as disposições cm contrário."
Art. 2. Esta portaria entra cm vigor na data de sua publicação.
Anexo I - Modelo de cartão de servidor
Anexo II - Modelo de cartão de terceiri/ados
Anexo III - Modelo de cartão de permanentes
Anexo IV - Modelo de cartão de visitantes
Anexo V - Modelo de cartào de magistrados
Anexo VI
Modelo de cartão de estagiários e prestador de serviço
voluntário
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Belo Horizonte, 13 de julho>U^2012. V
GjLHERMF, MFNDONÇA DO
Juiz Federal Dirctordo Foro
Seção Judiciária de Minas Gerais
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