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A segurança do Tribunal de 
Justiça Militar do Rio Grande do 
Sul (TJM-RS) é supervisionada 
por uma Comissão Permanente, 
que é composta por um magis-
trado de 2º grau, um magistra-
do de 1º grau, um diretor-geral e 
um assistente militar. Esta comis-
são não possui caráter delibera-
tivo, atuando como um órgão de 
assessoramento da presidência 
do tribunal.

Na sede do TJM-RS, que tam-
bém abriga a 1ª Auditoria Militar, 
a segurança é feita por um poli-
cial de forma ostensiva e dois 
agentes de segurança, sendo um 
deles em atividade regular e outro 
de sobreaviso. Nas sedes das au-
ditorias, atuam apenas duas pes-
soas, não havendo agente de se-
gurança de sobreaviso. Em casos 
excepcionais, como no caso que 
envolveu a boate Kiss, é possível 

contar com uma estrutura de se-
gurança maior, com mais policia-
mento ostensivo e a presença de 
mais agentes de segurança.

O prédio do tribunal e o pré-
dio da 2ª Auditoria Militar, em 
Porto Alegre, contam com equi-
pamentos próprios para a detec-
ção de metais. “No Interior, não 
há equipamentos auxiliares, mas 
a aquisição destes equipamentos 
está entre as nossas prioridades 
de investimento”, destaca o tenen-
te-coronel Sérgio Portela da Silva, 
assistente militar da Justiça Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul.

O policiamento ostensivo é 
feito através de um convênio com 
a Brigada Militar, que cede um-
brigadiano do Corpo Voluntário 
de Militares Inativos. Já os agen-
tes de segurança ocupam um car-
go comissionado e, em regra, são 
escolhidos entre pessoas oriundas 

Investimentos em segurança estarão no orçamento do TJM-RS
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Melhora da estrutura no Interior  
é prioridade, ressalta Portela

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJ-RS) conta com uma Comissão de Se-
gurança, que é formada por oito integran-
tes, entre magistrados e servidores, e que 
se reúne uma vez por mês. O tribunal tam-
bém conta com uma Comissão de Gestão de 
Crise, que atua apenas em casos pontuais.

O serviço de segurança é prestado, 
principalmente, por servidores concursados 
e por um grupo de funcionários terceiriza-

dos, que atuam nas áreas que o TJ-RS não 
consegue cobrir. Há apoio do Estado quan-
do é necessário um trabalho especializado, 
como no transporte e escolta de presos, que 
é feito pela Superintendência dos Serviços 
Penitenciários (Susepe); com a cobertura da 
Brigada Militar, quando requisitada; e no 
núcleo de inteligência, que monitora possi-
bilidades e tenta prognosticar a presença de 
algum risco.

TJ-RS aposta no controle eletrônico de imagens 
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Sala permite acompanhar, em tempo real, praticamente todas as dependências do Judiciário

de forças de segurança, e que es-
tão aposentadas.

Atualmente, não há nenhum 
juiz militar sob proteção. A prote-
ção é concedida quando o magis-
trado aciona um protocolo, gerando 
a adoção de medidas de segurança 
de órgãos do tribunal e de outros 
órgãos públicos, que devem ser co-
municados a respeito da situação 
de risco do magistrado.

Portela explica que, ao obser-
var o questionário formulado pelo 
CNJ, constatou que as perguntas 
envolviam questões de seguran-
ça patrimonial, pessoal e relativas 
ao setor de tecnologia da informa-
ção. Conforme o assistente mili-
tar, o TJM-RS está caminhando no 
sentido de atender às instruções 
no CNJ. “A administração da casa 
está colocando no orçamento pre-
visões de investimento em segu-
rança”, garante.

¶¶  Estão abertas as inscrições para o evento 
“Diálogos Institucionais: Simpósio sobre Ad-
vocacia e Magistratura diante do Novo CPC”, 
coordenado pela Escola Superior de Advocacia 
da OAB/RS e pela Escola Superior de Magistra-
tura da Ajuris. O evento, destinado a magis-
trados e advogados, ocorre de 8/4 a 15/4, das 

9h às 18h, no Auditório do Foro Central. Mais 
informações e inscrições no site www.inscrica-
oesa.oabrs.org.br.

¶¶  O Instituto dos Advogados do Rio Grande 
Sul (Iargs) promoverá duas palestras. Hoje, 
Ana Lucia Kaercher Piccoli tratará da investi-
gação de paternidade e paternidade socio-

afetiva. Amanhã, João Pedro Lamana Paiva 
debaterá sobre a usucapião extrajudicial e 
as repercussões nas atividades notarial e 
registral. Ambas as atividades são gratuitas e 
ocorrerão a partir das 12h, na sede do Iargs 
(Travessa Eng. Acilino de Carvalho, nº 21, 4º 
andar, no Centro de Porto Alegre).

¶¶  Na sexta-feira, a Cenofisco Cursos reali-
zará Curso Prático de ICMS e IPI. As aulas 
serão ministradas na rua Piauí, 183, bairro 
Santa Maria Goretti, em Porto Alegre. 
Informações e inscrições pelo e-mail suzana.
rs@cenofisco.com.br ou pelo telefone (051) 
4009.6112.

AGENDE-SE

Na próxima sexta-feira, 
dia 15 de abril, Porto Alegre 
sediará o 1º Simpósio Nacio-
nal de Direito Aeronáutico. 
Com o tema “A Evolução da 
Aviação no Brasil e os Atu-
ais Desafios para o Direito”, 
o evento abordará discussões 
sobre questões atuais, como o 
avanço do uso dos drones no 
Brasil e o seu impacto em aci-
dentes aéreos.

“É uma área que poucas 
pessoas conhecem. Muitos 
gostam da aviação e sabem 
que existem regras próprias, 
mas nunca pensaram e es-
tudaram sobre isso. Um dos 
objetivos do nosso simpósio 
é justamente colocar o assun-
to em evidência, mostrar que 
existe esse ramo especializa-
do, que existem muitas ques-
tões a se pensar sobre isso”, 
afirma o advogado Geovane 
Machado Alves, um dos pales-
trantes do evento.

Estão programadas três pa-
lestras, que abordarão o con-
texto e a evolução do Direito 
Aeronáutico, as punições admi-
nistrativas no âmbito da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (De-
cea), e as considerações práti-
cas acerca da Lei nº 7.183/1984. 
Haverá, ainda, uma mesa re-
donda para discutir os princi-
pais aspectos da investigação 
de acidentes aéreos.

O evento é uma iniciativa 
do escritório Freitas Macedo 
Advogados, em parceria com 
a Associação Brasileira de Di-
reito Aeronáutico e Espacial 
(SBDA), o Sindicato Interesta-
dual das Escolas de Ensino da 
Aviação Civil (Sineac) e o Sin-
dicato Nacional das Empresas 
de Aviação Agrícola (Sindag). 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser efetuadas através 
do e-mail eventos@freitasma-
cedo.com ou pelo telefone (51) 
3014-3000.
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Dentre as ações do TJ-RS, destaca-se 
o controle eletrônico de imagens, que co-
bre, em tempo real, praticamente todas as 
dependências do Poder Judiciário. As ima-
gens permitem a realização de um controle 
prévio e também a tomada de algumas me-
didas, como a localização e o levantamen-
to de elementos em atividades suspeitas. 
As imagens são enviadas imediatamente 
para uma central, que fica em Porto Ale-
gre, em uma sala-cofre. Portanto, em caso 
de danificação das câmeras, tudo o que foi 
captado estará gravado em outro lugar. 

“Nós temos muita confiança nesse sis-
tema, existe uma sala de comando central 
para isso, com monitoramento 24 horas 
por dia”, ressalta o desembargador Túlio 
de Oliveira Martins. Ele afirma também 
que atualmente não existem juízes sob 
proteção no Rio Grande do Sul. Porém, no 
caso de uma eventual ameaça à seguran-
ça de um magistrado ou de um servidor, 
o tribunal se posiciona e reage de forma 
imediata. Ao se observar essa necessida-
de, poderão ser utilizados alguns veícu-
los blindados de identificação discreta, de 
propriedade do TJ-RS, além de escolta e 
guarda-costas.

Quanto ao questionário do CNJ, o de-
sembargador afirmou que foi possível en-
xergar que, em regra geral, o Tribunal de 
Justiça gaúcho está adequado às exigências, 
atendendo ao que é pedido.


