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PORTARIA CONJUNTA Nº 300/2013 

 
Estabelece normas de proteção e assistência dos magistrados 
e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
em situação de risco. 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL e o CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do 
art. 26 e o inciso I do art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução do Tribunal 
Pleno nº 003, de 26 de julho de 2013, e o art. 3º da Resolução nº 646, de 4 de agosto de 
2010, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um conjunto de regras 

visando à implementação de medidas de proteção na área de segurança, em seus 
diversos níveis, para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, conforme recomendação constante no art. 2º da Resolução nº 104/2010, do 
Conselho Nacional de Justiça; 

 
CONSIDERANDO que nos termos do art. 7º da Resolução nº 646/2010, 

compete ao Centro de Segurança Institucional (CESI) propor ao Presidente do Tribunal e 
ao Corregedor-Geral de Justiça as diretrizes e medidas a serem implantadas na área de 
segurança institucional; 

 
CONSIDERANDO o plano de proteção e assistência dos juízes em situação 

de risco apresentado pelo CESI, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 8º da 
Resolução nº. 176/2013 do CNJ; 

 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º - Na coordenação e controle dos magistrados e servidores em 

situação de risco, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), o 
Centro de Segurança Institucional (CESI) obedecerá aos procedimentos estabelecidos 
nesta Portaria Conjunta. 

 
Art. 2º - Considerar-se-á em situação de risco o magistrado ou servidor 

judicial que for hostilizado ou vier a ser ameaçado no exercício ou em decorrência de 
suas funções. 

 
Art. 3º - Toda ocorrência de natureza, em tese, criminal, que envolva ofensa 

a magistrado e servidor no exercício do cargo, independentemente do registro ou não de 
ocorrência policial, deverá ser imediatamente comunicada: 

 
I - ao Presidente do Tribunal, no caso de desembargador; 
 
II - ao Diretor do Foro e concomitantemente à Corregedoria-Geral de Justiça, 

no caso de juiz de direito ou servidor judicial; 
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Art. 4º - Ao tomarem conhecimento da ocorrência a que se refere o art. 3º, o 
Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça levarão o fato ao 
conhecimento do CESI, para adoção das primeiras medidas. 

 
Parágrafo único - Caso a comunicação seja feita diretamente ao CESI, o 

responsável pelo recebimento desta, deverá comunicar ao Presidente do Tribunal de 
Justiça e ao Corregedor-Geral de Justiça. 

 
Art. 5º - O militar de plantão no CESI entrará em contato com o magistrado 

ou servidor judicial em situação de risco e realizará a análise preliminar da situação, 
orientando-o a formalizar a solicitação de apoio, se for o caso. 

 
Art. 6º - Recebida a solicitação de apoio, a Assessoria Militar do TJMG fará a 

autuação e registro e levará o assunto ao Chefe da Assessoria, para: 
 
I - deliberar sobre a necessidade de deslocamento de uma equipe até a 

comarca para realizar o levantamento de informações; 
 
II - propor uma medida de proteção. 
 
Art. 7º - Em caso de instalação imediata de escolta, o Chefe da Assessoria 

Militar do TJMG deverá, previamente, levar o assunto à Comissão de Segurança para fins 
de deliberação do colegiado. 

 
Art. 8º - Após a análise preliminar da situação e do levantamento de 

informações, a Comissão de Segurança deverá deliberar sobre as medidas de proteção 
que serão adotadas, colhido o parecer da Assessoria Militar. 

 
Art. 9º - A Assessoria Militar poderá propor as seguintes medidas de 

proteção: 
 
I - mobilização de escolta permanente; 
 
II - mobilização de escolta durante os deslocamentos; 
 
III - monitoramento presencial; 
 
IV - monitoramento à distância; 
 
V - reforço de policiamento no fórum; 
 
VI - reforço de policiamento na residência; 
 
VII - acompanhamento da situação; 
 
VIII - orientações de segurança. 
 
§ 1º - A mobilização de escolta permanente será realizada por, no mínimo, 

dois policiais militares, com a utilização de equipamentos, armamentos e veículos próprios 
e a presença física dos militares durante todas as atividades praticadas pela pessoa sob 
proteção, decorrentes ou não do serviço. 

 



§ 2º - A mobilização de escolta durante os deslocamentos será realizada 
por, no mínimo, dois policiais militares, com a utilização de equipamentos, armamentos e 
veículos próprios nos deslocamentos da pessoa sob proteção da residência para o local 
de trabalho e vice-versa. 

 
§ 3º - O monitoramento presencial será realizado por policial militar que 

acompanhará a pessoa sob proteção em suas atividades do dia a dia, observando 
possíveis situações de perigo, buscando informações sobre a situação e avaliando o grau 
de risco a que a pessoa está submetida. 

 
§ 4º - O monitoramento à distância será realizado por policial militar ou 

policial civil que buscará informações sobre a situação, visando identificar riscos nos 
deslocamentos ou locais onde a pessoa sob proteção tem o hábito de passar, bem como 
ampliar as informações relativas à ameaça. 

 
§ 5º - O reforço de policiamento no fórum e na residência da pessoa sob 

proteção consistirá na busca do apoio da Polícia Militar para potencializar a segurança 
nesses locais, conforme for o caso. 

 
§ 6º - O acompanhamento da situação será realizado pela Assessoria Militar 

ou pelo Delegado de Polícia integrante do CESI, conforme a situação, de forma a manter 
o CESI informado da situação ou dos desdobramentos dos fatos ocorridos com a pessoa 
sob proteção, até a deliberação pelo arquivamento. 

 
§ 7º - As orientações de segurança serão informadas pela Assessoria Militar 

ou pelo Delegado de Polícia Civil e consistirão em recomendações de medidas e 
procedimentos que visam potencializar a segurança, conforme o caso. 

 
Art. 10 - A mobilização de escolta permanente ou durante os deslocamentos 

será precedida da aquiescência formal da pessoa sob proteção, que deverá preencher o 
documento constante no Anexo I, declarando a sua concordância e acatamento das 
recomendações da escolta. 

 
Parágrafo único - Além dos militares envolvidos diretamente na escolta será 

designado um militar da Assessoria Militar do TJMG para exercer a função de 
coordenador da escolta. 

 
Art. 11 - As recomendações da escolta consistem em: 
 
I - fornecer dados de sua agenda aos responsáveis pela sua proteção, com 

razoável antecedência; 
 
II - atender às recomendações dos policiais militares encarregados da 

proteção, dispensando-os, formalmente, em caso de discordância, assumindo 
voluntariamente os riscos a que está submetido; 

 
III - evitar, ao máximo, atividades laborais após o expediente forense, 

principalmente, se estas adentrarem o período noturno; 
 
IV - evitar divulgar informações para a imprensa e expor imagem pessoal. 
 



§ 1º - Os deslocamentos para sítios, fazendas, clubes e compromissos 
sociais, onde se presumem aglomerações de pessoas ou deslocamentos em locais 
ermos, são considerados emergenciais e deverão ocorrer somente em casos estritamente 
necessários. 

 
§ 2º - Os deslocamentos previstos no § 1º somente poderão ocorrer após 

parecer do coordenador da escolta. 
 
Art. 12 - A desmobilização de escolta poderá ser realizada: 
 
I - a pedido da pessoa sob proteção; 
 
II - a pedido dos militares responsáveis pela escolta, caso não seja atendida 

as recomendações da escolta; 
 
III - pela Comissão de Segurança, colhido parecer fundamentado da 

Assessoria Militar e com a aquiescência da pessoa sob proteção. 
 
§ 1º - A dispensa da escolta, a pedido da pessoa sob proteção, deverá ser 

formalizada e entregue aos militares dela encarregados, que enviarão o documento para 
o respectivo coordenador. 

 
§ 2º - O pedido de desmobilização de escolta, por parte dos militares por ela 

responsáveis, deverá ser fundamentado e homologado pelo respectivo coordenador, 
sendo que a decisão caberá a Comissão de Segurança. 

 
§ 3º - A decisão pela desmobilização de escolta, nos termos do inciso III, 

ocorrerá quando a situação estiver esclarecida ou, ainda que não esteja esclarecida, não 
houver fatos novos que demonstrem ameaça potencial ao magistrado ou servidor judicial 
sob proteção, mediante informações constantes nos relatórios de acompanhamento da 
escolta e demais documentos apensos aos autos. 

 
§ 4º - Para a desmobilização a que se refere o § 2º será utilizado o 

formulário previsto no anexo II dessa portaria. 
 
Art. 13 - Toda situação de apoio recebida, autuada e registrada será 

acompanhada pela Assessoria Militar e pelo Delegado de Polícia à disposição do CESI, 
sendo que o seu arquivamento se dará somente após deliberação da Comissão de 
Segurança. 

 
Art. 14 - Fica revogada a Portaria nº 2.665, de 17 de janeiro de 2012. 
 
Art. 15 - Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Belo Horizonte, 1º de agosto de 2013. 
 
 
 

Desembargador JOAQUIM HERCULANO RODRIGUES 
Presidente 
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Desembargador LUIZ AUDEBERT DELAGE FILHO 
Corregedor-Geral de Justiça 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 10 da Portaria Conjunta nº 300/2013) 

 
MOBILIZAÇÃO DE ESCOLTA 

 

Considerando a recomendação de escolta de pessoa sob proteção constante na Portaria nº 300/2013 do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; 

Considerando a necessidade de se alterar a rotina de 
___________________________________________________ (nome do protegido), visando potencializar a segurança 
de seus deslocamentos e de sua presença nos diversos locais, 

 
RECOMENDA-SE À PESSOA SOB PROTEÇÃO: 
 

I - fornecer dados de sua agenda aos responsáveis pela sua proteção, com razoável antecedência; 
II - atender às recomendações dos policiais militares encarregados da proteção, dispensando-os, formalmente, 

em caso de discordância, assumindo voluntariamente os riscos a que está submetido; 
III - evitar, ao máximo, atividades laborais após o expediente forense, principalmente, se estas adentrarem o 

período noturno; 
IV - evitar divulgar informações para a imprensa e expor imagem pessoal. 

 
Os deslocamentos para sítios, fazendas, clubes e compromissos sociais, onde se presumem aglomerações de 

pessoas ou deslocamentos em locais ermos, são considerados emergenciais e deverão ocorrer somente em casos 
estritamente necessários e após parecer do coordenador da escolta. 

Em caso de dispensa formal da escolta, a pessoa deverá entregar sua comunicação aos militares 
encarregados da escolta que enviarão o documento para o coordenador da escolta. 

Caso a pessoa queira dispensar a escolta, deverá formalizar o pedido e entregá-lo aos militares dela 
encarregados, para envio do documento ao respectivo coordenador. 

Ressalta-se, que casos excepcionais deverão ser comunicados ao CESI para deliberação da Comissão de 
Segurança. 

 
 
O magistrado ou servidor sob proteção _____________________________________: 
 

(___) Concorda e acata as diretrizes estabelecidas. 
(___) Discorda e dispensa a escolta policial, assumindo os riscos de tal dispensa, mesmo 
tomando conhecimento da situação de risco que se encontra em virtude de ___________ 
_______________________________________________________________________. 
 
 

Comarca de ________________, ____ de_____________ de 201___. 
 
 
 

________________________________ 
Magistrado ou servidor 

 
 
 

ANEXO II 
(a que se refere o art. 11 da Portaria Conjunta nº 300/2013) 

 
DESMOBILIZAÇÃO DE ESCOLTA 

 

Tendo em vista as conclusões apresentadas pelo 
_________________________________________________________________________ bem como a inexistência de 
fatos novos aptos a ensejar a manutenção da escolta disponibilizada ao ____________________________________,  
( ) magistrado ou ( ) servidor da Comarca de ____________________________________, o Centro de Segurança 
Institucional (CESI), acolhendo parecer da Assessoria Militar, e após ciência e aquiescência do magistrado escoltado, 



resolve desmobilizar a estrutura de escolta até então executada pela Polícia Militar, sem embargo do acompanhamento 
da situação pelo CESI e de nova intervenção com equipe de escolta em apoio ao magistrado. 
A desmobilização da escolta ocorrerá a partir do dia _____de __________de _____. 
 

Comarca de __________________________, _____ de ___________de 201___. 
 
 

       ___________________________                                       ________________________________ 
       Magistrado ou servidor                                                             Coordenador da Escolta 
 
 
 

 
Despacho do Chefe a Assessoria Militar 
 
Ao __________________________________________________ 

 
 

a) Juntar à documentação de origem; 
 
b) Remeter ao Juiz Auxiliar da CGJ responsável pela demanda. 
 
c) Acompanhar. 

 
Belo Horizonte, _____/_____/201__ 

 
 

_____________________________________ 
CHEFE DA ASSESSORIA MILITAR DO TJMG 

 

 


