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PORTARIA 01/2013 

LUIS MÁRIO MORI DOMINGUES, Juiz de Direito Diretor do Foro Distrital 

de Hortolândia, no desempenho de suas atribuição legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da segurança pública nos 

prédios oficiais do Poder Judiciário e a todos os servidores nele lotados, aos advogados e aos cidadãos 

que circulam pelo prédio; 

CONSIDERANDO a grande circulação de pessoas nas dependências dos prédios 

do Foro Distrital de Hortolândia; 

CONSIDERANDO a inexistência de equipamentos de detecção de metais 

instalados nos prédios até o presente momento. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º.  Até a instalação de equipamento de detecção de metais que 

detenha funcionamento passivo, é autorizado o uso de equipamento de revista pessoal com 

detecção de metais. 

Art. 2º.  No prazo do art. 1º, o uso de equipamento de detecção de metais 

individual, operado por seguranças contratados pelo Poder Judiciário, será feito nos seguintes 

termos: 

I - É determinado o uso de equipamento de detecção de metais todos os 

dias em que houver expediente nos prédios do Foro Distrital de Hortolândia. 

II – O equipamento deverá ser usado em toda pessoa que pretender 

ingressar nos prédios do Foro Distrital de Hortolândia, exceto servidores do Poder Judiciário e 

do Ministério Público lotados no Foro, bem como advogados, que deverão se identificar na 

portaria mediante a apresentação da carteira de ordem original. 

§1º a isenção do uso do equipamento não autoriza, sob qualquer 

argumento, que os servidores, membros do Ministério Público e advogados entrem no fórum 

portando armas de fogo, armas brancas e objetos cortantes. 

 III – Os seguranças deverão alertar quanto à necessidade da revista por 

uso do equipamento, de modo cortês e realizar a revista de modo não invasivo, solicitando 

inclusive a retirada e exibição de objetos de metais antes do início da verificação. 
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IV – Encontrado algum objeto que possa colocar em risco a segurança, 

como armas de fogo, armas brancas e objetos cortantes, deverá ser solicitado a entrega do objeto 

a terceiro que não ingressará no prédio ou seu depósito em compartimento a ser indicado pela 

Administração do prédio. 

V – Caso a pessoa questione o determinado no inciso IV, o segurança 

deverá, antes de franquear acesso ao prédio, solicitar autorização do Juiz Diretor ou da Juíza de 

Direito da Vara do Juizado. 

Art. 3º. Assim que obtido equipamento de detecção de metais com 

funcionamento passivo e iniciado seu funcionamento, o uso de equipamento de revista pessoal 

com detecção de metais será usado nos seguintes termos: 

I – É determinado o uso de equipamento de detecção de metais quando por 

algum motivo a pessoa alegue impossibilidade de passar pelo equipamento com funcionamento 

passivo. 

II – Quando a pessoa houver passado pelo equipamento de funcionamento 

passivo e este for acionado, o segurança deverá solicitar a retirada de objetos de metais e a 

realização de nova passagem. Caso haja novo acionamento, deverá ser usado o equipamento de 

revista pessoal com detecção de metais. 

III – Os seguranças deverão alertar quanto à necessidade da revista por uso 

do equipamento, de modo cortês, e realizar a revista de modo não invasivo, solicitando 

novamente a retirada e exibição de objetos de metais antes do início da verificação. 

IV – Encontrado algum objeto que possa colocar em risco a segurança, 

como armas de fogo, armas brancas e objetos cortantes, deverá ser solicitado a entrega do objeto 

a terceiro que não ingressará no prédio ou seu depósito em compartimento a ser indicado pela 

Administração do prédio. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor em 19 de agosto de 2013. 

Publique-se. 

Hortolândia, 09 de agosto de 2013. 

 

LUIS MÁRIO MORI DOMINGUES 

Juiz de Direito Diretor 


