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1 OBJETIVO 

Definir e padronizar os procedimentos para realizar o planejamento e a execução da 

segurança de magistrados, servidores, usuários e dependências. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Resolução do Tribunal Pleno no 166/2012; e 

� Resolução do CNJ no 134/2011. 

3 ORIENTAÇÕES GERAIS 

A Assessoria Militar (ASMIL) tem por premissa adotar medidas preventivas necessárias ao 

resguardo dos bens materiais e da segurança pessoal dos magistrados, servidores e 

usuários do PJAC e do pronto atendimento sempre que a ameaça ou agressão esteja 

vinculada com o desempenho de suas atividades funcionais junto ao Poder Judiciário do 

Estado do Acre. 

4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1 Realizar Segurança do Presidente  

� Assessoria Militar (ASMIL) recebe do Gabinete da Presidência agenda diária do 

Presidente e providencia medidas de segurança necessárias; 

� Planeja e orienta o Presidente quanto a sua segurança pessoal, propondo adoção de 

procedimentos de segurança, com a finalidade de diminuir a probabilidade de ações 

que atentem contra a sua vida e de seus familiares; 



 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS  

PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL  

 

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012             Pág: 2/14 

� Prepara escala de serviço (FOR-ASMIL-001-01) de Policiais Militares para 

desempenhar as funções de seguranças pessoais do Presidente; 

� Realiza estudo do percurso, por meio de contato com a Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal e outros (conforme o caso), a fim de fazer, caso necessário, o 

planejamento do itinerário e horário; 

� Providencia solicitação de diárias para o policial que fará o deslocamento com o 

Presidente; e 

� Prepara a proposta e o relatório de viagem (FOR-ASMIL-001-02 / FOR-ASMIL-001-03). 

4.2 Realizar Segurança de Magistrado ou Servidor  

� Assessoria Militar (ASMIL) recebe da Comissão Permanente de Segurança despacho 

ou correio eletrônico informando o tipo de ameaça relatado por um magistrado; 

� Realiza levantamento preliminar do caso relatado para que se tenha a dimensão das 

ameaças; 

� Analisa os fatores de risco do caso em questão e realiza o planejamento das ações a 

serem realizadas; 

� Elabora relatório (MOD-ASMIL-001-01) à Comissão Permanente de Segurança 

sugerindo as ações planejadas; 

� Cumpre as determinações da Comissão Permanente de Segurança no que diz respeito 

à segurança do magistrado ou servidor ameaçado: 

o A Comissão Permanente de Segurança comunica o caso à polícia investigativa; 

� Providencia segurança pessoal para o magistrado ou servidor ameaçado; 

� Determina que a Patrulha Judiciária (FOR-ASMIL-001-04) intensifique a vigilância da 

residência do magistrado ou servidor ameaçado; 

� Acompanha a apuração das ameaças por meio de contato com a Polícia Investigativa 

encarregada de apurar o caso; 
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� Encaminha relatório à Comissão Permanente de Segurança acerca do andamento da 

segurança dos magistrados ou servidor ameaçados informando todas as ocorrências 

registradas; e 

� Caso seja referente à segurança de Oficial de Justiça: 

o Recebe por correio eletrônico da Central de Mandados a solicitação de Policiais 

Militares para acompanhar os oficiais de justiça, nos casos em que o 

cumprimento da ordem judicial tiver em si forte indício de possível resistência à 

ordem judicial por parte de qualquer das partes processuais. 

4.3 Realizar Segurança nas Dependências do PJAC  

� Assessoria Militar (ASMIL) acessa lista de policiais militares alocados para o PJAC e 

dos agentes de segurança; 

� Elabora escala de serviço (FOR-ASMIL-001-01) indicando os policiais militares e/ou 

agentes de segurança alocados por local, tomando como base as particularidades de 

cada posto de serviço; 

� Publica o boletim interno com a escala de serviços no mural da Assessoria Militar e 

disponibiliza na Intranet; 

� Arquiva cópia da escala do boletim interno em pasta específica; 

� Orienta o Policial Militar e/ou Agente de Segurança acerca da natureza e das 

particularidades do serviço a ser executado; 

� Caso seja referente à segurança nas sessões do Tribunal do Júri, a ASMIL deve: 

o Receber das Varas do Tribunal do Júri as pautas de julgamento; 

o Disponibilizar o efetivo necessário à segurança do julgamento, com base na 

repercussão do caso, número de réus, periculosidade dos envolvidos e local de 

julgamento; e 

o Reunir-se com o juiz titular da Vara do Tribunal do Júri sempre que a natureza 

do julgamento exigir da segurança comportamento especial. 
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� Anota no Livro de Registros as ocorrências do período; 

� Caso seja ocorrência de caráter urgente, aciona a chefia da Assessoria Militar; 

� Entrega, ao final do serviço, o material e o Livro de Registros para o Policial Militar ou 

Agente de Segurança que está entrando no serviço; e 

� Comunica, mediante autorização da Presidência, fatos descritos como crime à Polícia 

Judiciária responsável por apurar o caso. 

4.4 Controlar Armas e Munições Apreendidas  

� Assessoria Militar (ASMIL) recebe correio eletrônico ou comunicado interno do setor 

responsável pela guarda de armas, para realizar a escolta do material bélico da sala de 

armas até ao Exército brasileiro ou outro local especificado por magistrado; 

� Elabora planejamento da operação em conjunto com o setor solicitante, levando em 

conta a quantidade de armamento a ser escoltado e o local de destino; e 

� Escala os policiais que farão a escolta do material e fornece-lhes os meios necessários 

à realização da escolta. 

4.5 Solicitar Efetivo  

� Assessoria Militar (ASMIL) recebe solicitação da Presidência, da Comissão 

Permanente de Segurança ou das Diretorias Regionais para providenciar efetivo; 

� Realiza um estudo técnico da pertinência do pedido; 

� Elabora o planejamento de como realizar o serviço de segurança solicitado, 

observando os seguintes itens: 

o Local onde o efetivo será empregado; 

o Segurança de dependências ou pessoal; 

o Turnos a serem cobertos; 

o Número de Policiais Militares necessários para cumprir o serviço solicitado; 

o Equipamentos necessários; e 
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o Período a ser realizado. 

� Encaminha ofício de solicitação de efetivo para o Comando Geral da Polícia Militar, 

relatando os motivos e o planejamento operacional a ser realizado, anexando o ofício 

do requisitante: 

o Caso necessário, realiza contato telefônico ou se reúne com o Comandante 

Geral da Polícia Militar para expor o motivo da solicitação;  

� Recebe ofício do Comando Geral da Polícia Militar com resposta à solicitação; 

� Encaminha ofício contendo a resposta da solicitação ao requisitante: 

o Em caso de resposta positiva, informa ao requisitante como realizar a alocação 

do efetivo em conformidade ao planejamento elaborado; e 

o Em caso de resposta negativa, informa ao solicitante que medidas de 

contingência tomar até que a solicitação seja atendida. 

4.6 Atender Situações de Emergência  

� Assessoria Militar (ASMIL) elabora o planejamento anual de treinamento de 

magistrados e servidores para o comportamento diante de situações emergenciais, tais 

como: alagações, terremotos, primeiros socorros, incêndios etc. 

� Planeja e executa, em parceria com instituições governamentais, cursos e palestras 

para os Agentes de Segurança, de modo a se capacitarem para dar os primeiros 

atendimentos nas situações emergenciais de incêndio, evacuação de prédios e 

primeiros socorros; e 

� Os Agentes de Segurança e Policiais Militares realizam os primeiros atendimentos aos 

seguintes casos emergenciais: 

� Tipo de 
atendimento � Ações a serem realizadas 

� Incêndios 
• Comunicar ao Corpo de Bombeiros; 
• Providenciar a evacuação do local; 
• Solicitar o desligamento da energia do local; 
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� Tipo de 
atendimento � Ações a serem realizadas 

• Realizar o primeiro combate ao foco do incêndio; 
• Preservar o local para perícia; e 
• Realizar as anotações no Livro de Registro. 

� Evacuação de 
prédios 

• Comunicar ao responsável da unidade a necessidade de evacuar o local; 
• Orientar as pessoas a se dirigirem para a saída apropriada; 
• Solicitar o desligamento da energia do local; 
• Tomar as providências necessárias para o isolamento do local; e 
• Realizar as anotações no Livro de Registro. 

� Primeiros 
socorros 

• Realizar os procedimentos de primeiros socorros; 
• Solicitar ao SAMU o atendimento; 
• Isolar o local onde se encontra a pessoa; e 
• Realizar as anotações no Livro de Registro. 

1 GESTÃO DO PROCESSO 

� Assessoria Militar (ASMIL) consolida durante o mês os indicadores do processo nas 

planilhas existentes na unidade; 

� Encaminha para a Gerência de Processos (GEPRO), até o quinto dia útil de cada mês, 

o resultado consolidado dos indicadores; 

� Acompanha regularmente os indicadores para verificar tendências nas demandas e 

possibilitar o gerenciamento da equipe; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 

� Arquiva os formulários nas respectivas pastas e realiza o controle de sua 

temporalidade. 

5 INDICADORES 
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Nome Fórmula  Período de 
apuração  Fonte  

Quantidade de 
ocorrências  Quantidade de ocorrências registradas Mensal Livro de 

ocorrências 

Percentual de ocorrências 
nos acessos 

[(Quantidade de ocorrências registradas nos acessos) 
/(quantidade de acessos registrados)] X 100 Mensal 

Livro de 
ocorrências 
e controle 
de acesso 

Tempo médio de 
atendimento às 

emergências  

[(Horário de atendimento – Horário de solicitação)1 + 
(...) + (Horário de atendimento – Horário de 

solicitação)n]/Total de atendimentos de emergências 
Trimestral Livro de 

ocorrências 

Percentual de avisos 
falsos de 

emergências 

[(Número de avisos de falsas emergências)/ (Total de 
avisos de emergências)] X100 Mensal Livro de 

ocorrências 

6 REGISTROS 

Identificação  Armazenamento  Tempo de Guarda  Destinação  

Ofícios Pasta AZ 2 anos Arquivo 

Livro de ocorrências Caixa box 2 anos Arquivo 

Boletim escala de serviço 
(FOR-ASMIL-001-01) Pasta AZ 2 anos Arquivo 

Requisição de viagem 
(FOR-ASMIL-001-02) Pasta AZ 2 anos Arquivo 

Relatório de viagem 
(FOR-ASMIL-001-03) Pasta AZ 2 anos Arquivo 

Relatório Patrulha 
Judiciária 

(FOR-ASMIL-001-04) 
Pasta AZ 2 anos Arquivo 

7 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo Realizar segurança do Presidente. 

� Anexo 2: Fluxograma do processo Realizar segurança de Magistrados e Servidores. 

� Anexo 3: Fluxograma do processo Realizar segurança nas dependências do PJAC. 

� Anexo 4: Fluxograma do processo Solicitar efetivo. 

� Anexo 5: Fluxograma do processo Atender situações de emergência. 
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� Anexo 6: Controlar Armas e Munições Apreendidas. 

�  
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Anexo 1: Realizar Segurança do Presidente  
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Anexo 2: Realizar Segurança de Magistrados e Servidores 

 



 

 

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre 

Anexo 3: Realizar Segurança nas Dependências do PJ

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n

Anexo 3: Realizar Segurança nas Dependências do PJ

MANUAL DE PROCEDIMENTOS  

PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL  

Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012             Pág: 11/14 

Anexo 3: Realizar Segurança nas Dependências do PJAC 
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Anexo 6: Controlar Armas e Munições Apreendidas 

 


