
 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA JUDICIÁRIA 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
Capacitar os(as) candidatos(as) a Agentes de Segurança Judiciária nas 

disciplinas relativas ao policiamento institucional. 

Objetivos 

específicos: 

Preparar e padronizar para as diversas formas de atuação os(as) 

candidatos(as) ao cargo de Agentes de Segurança Judiciária, bem como 

disseminar doutrina específica de policiamento institucional do TRT-2. 

 

METODOLOGIA 

O curso será ministrado por instrutores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com 

formação e notório saber nas áreas de conhecimento específico. Constará de aulas expositivas, 

teóricas e práticas, estimulando o aluno ao debate e reflexão sobre os conteúdos apresentados, bem 

como aulas práticas visando desenvolver habilidades específicas com a técnica adequada. 

 

DISCIPLINAS 

Nome Objetivos 

Legislação Aplicada 

Apontar o arcabouço jurídico que regulamenta a atuação 

dos Agentes de Segurança Judiciária no exercício de 

suas funções, prezando pela legitimidade das ações de 

segurança, evitando excessos ou omissões. 

Direitos Humanos 

Examinar os conceitos relacionados aos Direitos 

Humanos de forma a inter-relacioná-los com a aplicação 

prática de direitos na atuação da segurança judiciária.  

Inteligência Judiciária 

Transmitir conhecimentos básicos sobre a atividade de 

inteligência, com a perspectiva de assessorar a 

administração do Tribunal na identificação de ameaças e 

adotar medidas de salvaguarda institucional. 

Técnicas e Tecnologias Menos Letais de 

Atuação Policial 

Demonstrar os métodos, técnicas e tecnologias 

aplicáveis à atuação da segurança institucional e de uso 

seletivo da força de modo a permitir uma intervenção 

policial menos gravosa e menos força possível. 

Técnicas de atendimento ao público, 

abordagem e condução a órgãos policiais 

Ensinar técnicas de desconstrução de conflitos e uso 

seletivo da força em intervenções e abordagens 

realizadas pelos profissionais de segurança judiciária. 
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Gerenciamento de Crises 

Realizar uma abordagem interdisciplinar, de modo a 

oferecer aos alunos instrumentos teóricos e práticos para 

a intervenção nos mais variados tipos de crises que 

podem surgir na rotina de segurança institucional. 

 

 

Armamento e tiro 

 

 

Promover a ambientação e uniformização de 

procedimentos com armas de fogo no âmbito do 

Tribunal, bem como nortear seu emprego de acordo com 

o uso seletivo da força e de preservação da vida. 

Direção defensiva, operacional e evasiva 

Apresentar técnicas de direção de veículos oficiais, bem 

como compreender técnicas de direção defensiva e de 

evasão em situações de perigo, quando da realização de 

deslocamentos motorizados. 

Conduta da pessoa protegida e prevenção 

de ilícitos 

Transmitir conhecimentos associados à prevenção de 

ilícitos nas mais variadas situações, tais como: trânsito, 

fóruns, residências etc., bem como orientações quanto à 

segurança da informação de modo a desenvolver a 

cultura de segurança institucional. 

Defesa Pessoal 

Treinar técnicas de controle de contato, imobilização, 

condução, abordagem e outras técnicas de uso seletivo a 

força, aliada à capacitação física geral. 

Procedimentos com artefatos explosivos 

e similares 

Preparar os Agentes de Segurança para atuarem na 

prevenção, identificação e procedimentos envolvendo 

objetos suspeitos e/ou artefatos explosivos. 

Cerimonial 

Enunciar conhecimentos específicos no tratamento de 

autoridades para a correta atuação no cotidiano, além de 

orientações sobre procedimentos em solenidades e 

eventos promovidos pelo Tribunal. 

Segurança Corporativa e Estratégica 

Ilustrar como se dá a adoção de medidas e 

procedimentos de proteção para promoção de segurança 

nos processos de gestão estratégica, baseando-se em 

planejamentos e decisões estratégicas da alta 

administração com vistas à segurança institucional.  

Segurança de áreas e instalações 

Empregar técnicas e procedimentos de policiamento nas 

áreas e instalações dos Tribunais, desenvolvendo ações 

que criem a sensação de segurança na instituição, além 

do caráter preventivo propiciado pela ostensividade. 

 

Controle de Distúrbios Civis 

Promover ensinamentos sobre a atuação dos 

profissionais da Segurança Judiciária em situações com 

aglomerações de pessoas (dissídios coletivos, audiências 

plúrimas e demais situações congêneres). 
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Procedimentos em Controle de Acesso 

Compreender a importância da atuação da segurança no 

sistema de controle de acesso, bem como esquematizar 

técnicas e procedimentos específicos da matéria. 

Prevenção e combate a incêndios  

Orientar os Agentes de Segurança Judiciária na 

aplicação de medidas de combate a incêndios, bem 

como métodos de atuação na brigada de incêndio. 

Primeiros Socorros –  

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 

Descrever e ensinar técnicas e procedimentos aptos a 

prestar o Atendimento Pré-Hospitalar, bem como 

orientar quanto ao fluxo para atendimento em casos de 

emergências médicas e similares. 

Segurança e proteção de autoridades 

Coordenar e ensinar técnicas para a atuação dos Agentes 

na Segurança na proteção de autoridades do Tribunal, 

bem como de autoridades e dignitários visitantes. 

Total: 160 h/a em 20 dias (08 h/dia) 

 

EXPECTATIVAS 

Ao final do curso, após a preparação técnica e psicológica, os Agentes de Segurança Judiciária 

estarão aptos a: 

● Empregar técnicas e procedimentos adequados nas mais diversas formas de atuação da 

Segurança Judiciária, gerando melhoria qualitativa na atuação do profissional, bem como atuando 

diretamente nas ações que corroboram para o cumprimento da missão institucional; 

● Seguir as diretrizes da atividade de Segurança Judiciária como: preservação da vida, garantia dos 

atos judiciais, primazia pela cordialidade, urbanidade, utilização de comunicação não violenta e 

contenção não lesional de pessoas com adoção de atos menos gravosos por meio do uso seletivo da 

força, objetivando a preservação e garantia dos direitos humanos; 

● Implementar os serviços de segurança no Tribunal de forma a gerar a melhoria da percepção da 

segurança por parte dos magistrados, servidores, jurisdicionados e visitantes; 

● Fortalecer as suas atitudes para valorizar o comportamento em grupo, exercitando a empatia, a 

cooperação, a solução compartilhada de problemas, abnegação, além de desenvolver a coragem, 

decisão e iniciativa perante situações de perigo; 

● Analisar e identificar o perigo potencial, de forma que possam oferecer, em tempo hábil, 

respostas adequadas às diferentes situações de risco vivenciadas no seu ambiente profissional. 
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