Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

ATO TRT5 Nº 392, DE 1º NOVEMBRO DE 2017
Dispõe sobre a Polícia do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região, os Grupos Especiais de
Segurança e Policiamento (GESPs) e a utilização
de veículos destinados às atividades de
Segurança Institucional.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO –
TRT5, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 301, 794 e 795 do Código de Processo
Penal e no art. 6º, XI, da Lei nº 10.826/2003,
CONSIDERANDO a necessidade do constante aprimoramento das ações de
segurança institucional, especialmente as elencadas nas Resoluções n.ºs
104/2010 e 176/2013 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a abrangência do poder de
polícia inerente à presidência do Tribunal, bem como os limites de atuação da
unidade que prestará o apoio operacional ao seu exercício;
CONSIDERANDO as atribuições definidas pela Resolução 175/2016 e pelo Ato nº
193/2008 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para os ocupantes do
cargo de Agente de Segurança Judiciária, conforme nomenclatura conferida pelo
parágrafo 2º do art. 4º da Lei nº 11.416/2006;
CONSIDERANDO a relevância da segurança institucional para garantir o livre e
independente exercício das funções constitucionais do Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
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DA POLÍCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Art. 1º A Polícia do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, instituída pela
Presidência, efetivar-se-á com o apoio dos ocupantes do cargo de Agente de
Segurança Judiciária, lotados na Coordenadoria de Segurança Institucional, que
estejam, efetivamente, exercendo atividade de Segurança, podendo, quando
necessário, requisitar a colaboração de autoridades externas.
Art. 2º As atividades da Coordenadoria de Segurança Institucional relacionadas
ao exercício do poder de polícia da Presidência do Tribunal, compreenderão:
I- escolta e acompanhamento de Magistrados e outras autoridades, sempre que
determinado pela Presidência do Tribunal;
II- planejamento, execução e manutenção da segurança dos Magistrados do
Tribunal, dos Servidores e das autoridades visitantes, quando no exercício de
suas atividades profissionais e, em casos excepcionais, assim definidos pela
Presidência;
III- acompanhamento dos membros da Mesa Diretora, atribuições de Presidente,
Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor em missões oficiais em todo
território nacional;
IV- segurança dos usuários desta Justiça Especializada nos Fóruns e demais
edifícios deste Tribunal, onde houver Servidor(es) em efetivo exercício das
atribuições do cargo de Agente de Segurança Judiciária;
V- segurança ostensiva nas dependências dos Fóruns da Justiça do Trabalho da
5ª Região e, quando necessário, por determinação da Presidência,
acompanhamento de autoridades e servidores desta Especializada para local em
que sejam requeridas suas atribuições, bem como, nas áreas externas contíguas
do TRT5;
VI- coordenação das ações de segurança em eventos patrocinados pela
Instituição;
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VII- segurança dos bens patrimoniais, bem como fiscalização e controle de
entrada e saída de materiais, equipamentos e volumes nas dependências do
Tribunal;
VIII- acompanhamento de audiências com réus presos ou de outras audiências
indicadas pelo magistrado responsável; sem prejuízo da custódia realizada pela
polícia militar, civil ou federal, no acompanhamento do acautelado.
IX- apoio aos Presidentes das Turmas e da Seção Especializada no exercício de
suas competências;
X- efetivação, nas dependências deste Tribunal, de prisão em flagrante delito ou
quando determinada por magistrados deste Tribunal, com o devido
encaminhamento à Delegacia de Polícia competente, respondendo pela custódia
do indivíduo até sua entrega às autoridades responsáveis para as providências
legais subsequentes;
XI- adoção das medidas necessárias visando o encaminhamento às autoridades
competentes de indivíduos que tenham praticado atos ilícitos nas dependências
do Tribunal;
XII- acompanhamento e segurança de Magistrados em situação de risco, quando
determinado pela Presidência do Tribunal, após análise da Comissão de
Segurança Permanente;
XIII- acompanhamento e segurança dos Oficiais de Justiça e demais servidores
em suas funções institucionais, quando haja situação de risco e desde que
autorizado pela Presidência do Tribunal ou autoridade por ela delegada.
XIV- controle de acesso, saída e circulação de pessoas nos prédios do Tribunal,
mediante procedimentos de monitoramento e outros;
XV- planejamento de ações de inteligência com vistas a garantir a segurança
institucional;
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XVI- ações de prevenção e de combate a incêndio, prestação de primeiros
socorros às vítimas de sinistros e de outras situações de risco ocorridas nas
dependências do Tribunal;
XVI- ações de prevenção e de combate a incêndio, prestação de primeiros
socorros às vítimas de sinistros, bem como àquelas que envolvam outras
situações de risco ocorridas nas dependências do Tribunal;
XVII- execução de outras atividades definidas pela Presidência do Tribunal.
Parágrafo único. O Diretor da Coordenadoria de Segurança Institucional
apresentará à Presidência, semestralmente, relatório circunstanciado de todas as
ocorrências registradas nas dependências do Tribunal, discriminando-as por tipo,
relacionando as que foram encaminhadas aos órgãos responsáveis pela
segurança pública e as que foram concluídas ou estejam em processo de
apuração internamente.
Art. 3º Todas as atividades previstas neste ato serão desempenhadas com a
observância da legislação vigente, em parceria com os órgãos responsáveis pela
segurança pública, resguardadas as devidas competências.

CAPÍTULO II
DOS GRUPOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA E POLICIAMENTO
Art. 4º Os Grupos Especiais de Segurança e Policiamento (GESPs), com caráter
de força-tarefa, é um grupamento composto por Servidores específicos do cargo
de Agente de Segurança Judiciária com capacitação, exigências técnicas,
equipamentos e uniformes diferenciados, como também viaturas caracterizadas,
destinado exclusivamente às operações envolvendo segurança armada interna e
externa de Magistrados, Servidores, usuários e instalações, escolta de
autoridades, auxílio à escolta de presos partes em processos trabalhistas sob a
responsabilidade desta Corte, ações de inteligência e a segurança no
cumprimento de mandados judiciais entendidos como de risco potencial ou real.
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Parágrafo único. O Grupo Especial de Segurança e Policiamento, na capital,
será composto de, no mínimo, 08 (oito) e, no máximo, 18 (dezoito) Agentes de
Segurança Judiciária, lotados na Coordenadoria de Segurança Institucional, e nas
unidades do interior, poderão ser criados Grupos Especiais de Segurança e
Policiamento de Apoio Regional, em polos de atuação, composto de, no mínimo,
04 (quatro) e, no máximo, 10 (dez) Agentes de Segurança Judiciária, distribuídos
pela jurisdição do Tribunal de acordo com a conveniência da Administração.
Art. 5º São condições para integrar o Grupo Especial de Segurança e
Policiamento:
I- voluntariedade;
II- comprometimento com a instituição;
III- espírito de equipe;
IV- carteira nacional de habilitação na categoria B, no mínimo;
V- aprovação em todas as etapas do último Programa de Reciclagem Anual, salvo
os que estiverem dispensados da participação por motivo do exercício de cargo
em comissão, ou de função comissionada, ligados exclusivamente às atividades
de segurança institucional;
VI- aprovação no teste de capacidade técnica e aptidão psicológica para
manuseio de arma de fogo;
VII- formação em cursos específicos na área de segurança, policial ou militar, com
habilidade na utilização de equipamentos letais e não letais, em proteção de
dignitários, em direção defensiva e evasiva, dentre outros, com carga horária na
somatória total não inferior a 100 (cem) horas, proibida a contabilização de cursos
de graduação ou pós-graduação.
§ 1º A definição inicial dos integrantes do Grupo Especial de Segurança e
Policiamento se dará através de indicação da Coordenadoria de Segurança
Institucional, mediante autorização da Presidência do Tribunal.
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§ 2º Os Servidores integrantes do Grupo Especial de Segurança e Policiamento, a
serem mobilizados quando necessário, em grupo ou em separado, continuarão
vinculados e sujeitos às suas atividades em suas lotações originais, sendo
arregimentados conforme o caso.
§ 3º O processo seletivo para o ingresso de novos integrantes do grupo dar-se-á a
cada 02 (dois) anos, se houver voluntários, respeitadas a permanência de, no
mínimo, 03 (três) integrantes da antiga equipe, e as lotações mínima e máxima
constantes do parágrafo único do art. 4º.
§ 4º Os integrantes do Grupo Especial de Segurança e Policiamento poderão ser
acionados a qualquer tempo e ficarão permanentemente a disposição para
atendimento de emergências, não podendo se afastar de sua respectiva lotação
sem autorização prévia da respectiva chefia.
§ 5º Os integrantes do Grupo Especial de Segurança e Policiamento poderão ser
requisitados para atuação temporária em localidade diversa de sua lotação, em
todo território nacional, desde que em efetivo serviço e por determinação da
Presidência do Tribunal.
§ 6º O cumprimento dos requisitos elencados nos incisos deste artigo não
pressupõe direito ao ingresso no Grupo Especial de Segurança e Policiamento,
mas mera expectativa, sendo que a aceitação está sujeita ao número de vagas
disponíveis e à avaliação das características, perfil e capacidades técnicas de
cada servidor pela Presidência do Tribunal, após manifestação do pedido pela
Coordenadoria de Segurança Institucional.
§ 7º A cada intervenção do Grupo Especial de Segurança e Policiamento, quando
não for possível a participação de responsável pela Coordenadoria de Segurança
Institucional ou de suas Seções, e desde que estes sejam Agentes de Segurança
Judiciária, será designado, pelo responsável por aquele Serviço, um líder de
equipe entre seus integrantes, a fim de que haja unidade de comando nas
operações do grupo.
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§ 8º Será excluído do Grupo Especial de Segurança e Policiamento, pela
Coordenadoria de Segurança Institucional, o Servidor que deixar de cumprir os
requisitos elencados neste artigo e, ainda:
I- a pedido;
II- vacância do cargo efetivo;
III- cumprimento de penalidade de suspensão ou mais grave, em decorrência de
processo administrativo disciplinar;
IV- condenado por sentença criminal transitada em julgado;
V- afastado oficialmente por prazo superior a 02 (dois) meses consecutivos,
ressalvado o afastamento proveniente de tratamento de saúde.

CAPÍTULO III
DOS VEÍCULOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS ATIVIDADES DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Art. 6º Os veículos identificados ostensivamente, compostos por sonorização de
emergência e iluminação intermitente, são destinados exclusivamente à escolta,
ao cumprimento de mandados judiciais e ao policiamento das áreas externas do
Tribunal.
§ 1º A sonorização de emergência somente poderá ser acionada em casos
excepcionais, para advertir alguém que esteja causando ou em vias de causar
risco aos ocupantes do veículo ou a outros veículos escoltados, sendo vedada
sua utilização em quaisquer outras ocasiões.
§ 2º A iluminação intermitente somente será utilizada nas situações elencadas no
parágrafo anterior e nos casos de serviços preventivos de escolta, cumprimento
de mandados judiciais, acompanhamento de magistrados ou oficiais de justiça, e
policiamento das áreas externas do Tribunal, sendo vedada sua utilização em
quaisquer outras ocasiões.
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§ 3º Os veículos de que trata o presente artigo serão conduzidos exclusivamente
por Agentes de Segurança Judiciária e por Servidores ocupantes do cargo de
Técnico Judiciário Área Administrativa Especialidade Transporte, quando
acompanhados daqueles, sendo vedada sua condução por quaisquer outros
Servidores.
Art. 7º Os veículos destinados às atividades de segurança institucional serão
utilizados com estrita observância das diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro
e das Resoluções CSJT nº 68/2010 e CNJ nº 83/2009.
Art. 8º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Salvador, 1º de novembro de 2017.

MARIA ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO
Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região

Disponibilizado no DJ Eletrônico do TRT da 5ª Região
em 06.11.2017, páginas 2-4, com publicação prevista
para o 1º dia útil subseqüente, nos termos da Lei
11.419/2006 e RA TRT5 33/2007.
Silene Caldas, Chefe do Núcleo de Divulgação – TRT5
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