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APRESENTAÇÃO

O cidadão, em seu dia a dia, pode ser vítima da violência que, sob as mais 
variadas formas (física, moral, psicológica etc.), grassa em nosso país, fruto da 
instabilidade social que aflige seu povo.

Este manual, prático e elaborado, em linguagem acessível, por especialistas em 
proteção pessoal e por profissionais integrantes da Assistência Militar deste 
Poder, contém regras básicas de segurança que, úteis para todos, o são, de 
modo especial, para os Magistrados, porquanto, no exercício de sua função 
social, ao contrariarem os interesses de alguns, correm o risco de sofrer reta-
liações e de pôr em perigo seus familiares.

A presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, preocupada não ape-
nas com o bem-estar de Magistrados e demais servidores mas também com o 
bem-estar daqueles que lhes são caros, lança a presente cartilha e coloca-se à 
disposição de quem venha a desejar esclarecimentos acerca de seu conteúdo, 
que, como já foi dito, é do interesse de todos.

DES. MARIO ALBERTO HIRS

* Esta cartilha foi elaborada na gestão do Des. Mário Alberto Hirs, tiragem e 
postagem eletrônica, autorizada pela Desa. Maria do Socorro Barreto Santia-
go, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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CARTILHA DE SEGURANÇA

A presente cartilha, elaborada pela Assistência Militar da Presidência do Tribu-
nal de Justiça da Bahia (AMP-TJBA), é recomendada pelo TJBA por conter re-
levantes informações e sugestões acerca de procedimentos que podem dificultar 
consideravelmente a ação de criminosos. De caráter preventivo, as orientações 
nela apresentadas, de certo, contribuirão para diminuir o risco que todos correm 
nas mais diversas situações e devem ser transmitidas a familiares e amigos. Delas 
dependem sua segurança e a segurança daqueles que o estimam. Esteja, pois, a 
elas atento.

Passemos às orientações:

1- NÃO DIVULGUE INFORMAÇÕES SOBRE SUAS ATIVIDADES  DE LA-
ZER E DE TRABALHO

Lembre-se de que o criminoso estuda os hábitos das vítimas antes de executar o 
crime. A adoção de certos cuidados gera algum desconforto, contudo pode ga-
rantir sua segurança e a da instituição. Inclua-a em seus hábitos. Isso não significa 
preocupação, e sim precaução. As medidas de proteção devem ser inseridas em 
seu cotidiano, pois a prevenção é a melhor defesa para os Magistrados, servidores 
e seus familiares. Não se esqueça de que, para exercer sua profissão, este se expõe 
e expõe muitos que a ele  são caros. Daí por que ser necessário instruí-los também 
quanto às medidas de proteção. 

2- EVITE ROTINAS

Como foi dito antes, criminosos estudam os hábitos de suas vítimas. Varie seus 
trajetos e horários (somente pessoas de sua confiança devem conhecê-los). Evite, 
por exemplo, chegar e sair do Fórum, da academia de ginástica e da escola no 
mesmo horário.

Magistrados que residem em cidades do interior, em que muitos os conhecem, 
não devem circular em locais pouco frequentados. Principalmente, nas primeiras 
horas da manhã e tarde da noite.
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altos impedem que transeuntes vejam o que se passa nas áreas que estes circun-
dam. O mesmo vale para locais de trabalho. Muros excessivamente altos facilitam 
a ação de malfeitores.

Procure, sempre que possível, dispor de mecanismos de segurança eletrônica 
como câmeras, cercas elétricas, interfones com visor e sensores de presença. Cães, 
sobretudo os de guarda, são também de boa valia.

Vendedores, representantes comerciais, cobradores e similares não devem ser re-
cebidos, num primeiro momento, no interior de sua residência (casa ou aparta-
mento). Caso more em uma casa, atenda-os ao seu portão. Não aceite encomendas 
não solicitadas. Suspeitando de algo, exija que o próprio portador retire-as de pa-
cotes ou congêneres antes de recebê-las (o ideal é examinar tudo que for entregue 
antes de ser recebido).
 
Pode árvores e arbustos. Seus galhos e folhagens podem servir de esconderijo 
para marginais.

Não permita que desconhecidos tenham acesso ao interior de sua casa.

Caso não seja possível evitar a entrada em sua casa de entregadores, permita ape-
nas o acesso ao cômodo no qual será feita a entrega.

Se quiser adquirir um imóvel, certifique-se de que a região em que está locali-
zado é segura. Conversando com moradores, procure obter informações sobre 
o índice de criminalidade nela e em suas imediações. Consulte também uma 
autoridade policial.

DICA ESPECIAL:  
Não revele onde guarda seus objetos de valor.

7- LOCAL DE TRABALHO

Controlar o acesso de pessoas a seu local de trabalho é fundamental. Exija que 
servidores e prestadores de serviço usem crachás.

Visitas devem ser agendadas e encomendas devem ser encaminhadas a um proto-
colo. Não as receba em seu gabinete. Entregadores de pizza, office boys e similares 
se identificam na recepção e nela deixam a encomenda, assim que for confirmado 
o pedido com quem o fez.

3- EXIBIÇÃO DE INSÍGNIAS

Não exiba objetos (carteiras, brasões etc) que possam informar a terceiros sua 
condição de Magistrado. Adesivos que também a informem não devem ser colo-
cados nos veículos de sua propriedade. 

4- GABINETE

Quanto a seu gabinete, cuide para que, sentado a sua mesa de trabalho, possa ver 
as janelas e a porta de entrada.

As janelas devem estar cobertas por cortinas ou persianas. 

Lembre-se sempre de garantir uma “rota de fuga”. Caso precise deixar imediata-
mente seu local de trabalho, ela o ajudará muito. 

  
5- TELEFONES IMPORTANTES

Anote na sua agenda (inclusive na agenda do seu celular) os números telefônicos 
das autoridades policiais locais, bem como os dos oficiais da AMP-TJBA, para 
pedir ajuda, se estiver correndo perigo.

  
6- RESIDÊNCIA

Procure memorizar a disposição dos móveis de sua casa e também os locais em 
que ficam portas e janelas, pois, caso o delinquente consiga interromper o forne-
cimento de energia, você será capaz de locomover-se no escuro, procurando uma 
via de escape sem fazer barulho. Isso também se aplica a seu local de trabalho.

Se, ao retornar a sua residência, perceber algo estranho, como portas abertas ou 
luzes acesas, não entre; chame a polícia.
 
Em sua garagem, prefira portões automáticos.

Invista na iluminação externa da entrada, bem como na iluminação interior de 
sua residência. Ilumine também áreas de serviço e quintal.

Aconselha-se que, em residências de somente um pavimento, apenas os muros 
com estrutura vazada tenham altura superior a um metro e setenta. Muros muito 
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Um estacionamento exclusivo para Magistrados, autoridades e funcionários do 
Fórum (policiado, se possível) é recomendável. Evita-se, assim, por exemplo, que 
veículos com explosivos sejam nele estacionados.
 
Não ponha fotos de parentes em seu gabinete. Entretanto, se, nele, quiser tê-las, 
mantenha-as voltadas para si.
 
É bom saber onde ficam os acionadores do sistema de alarme e o botão de pânico. 
Providencie para que um alarme ou sensor de pânico seja instalado em sua sala de 
modo que não chame atenção.

  
8- CUIDADOS AO TELEFONE

Cuidado com o telefone! Principalmente com o celular que tem acesso à internet. 
Não registre, nele, senhas de acesso a redes sociais e a similares. Evite dar, por 
telefone, informações a respeito de viagens ou visitas. Seja seletivo com seus nú-
meros telefônicos, não os informe indiscriminadamente. Se necessário, informe, 
de preferência, o número telefônico do Fórum.

Certifique-se de que o seu número de telefone fixo não consta do catálogo telefônico.

Evite registrar os números telefônicos de familiares, pelo grau de parentesco, na 
sua agenda telefônica.

Ao atender o telefone não informe seu número nem nome. Verifique a identidade 
do seu interlocutor antes de fornecer qualquer informação. Lembre-se, quem liga 
é que deve se identificar! 

Não se identifique imediatamente, ao atender o telefone. Jamais se apresente como 
o dono da casa ou membro da família. Diga que é um empregado.

Os membros da família e os empregados domésticos devem ser orientados a nun-
ca fornecer dados pessoais e detalhes a respeito da localização e dos hábitos de 
qualquer um dos moradores.

Esteja preparado para obter o número telefônico de seu interlocutor, para que 
possa ligar de volta e verificar a procedência da ligação, caso necessário. É aconse-
lhável, para tanto, instalar um identificador de chamadas (BINA).

Se receber ligações suspeitas, entre em contato com a AMP-TJBA.

Não atenda ligações a cobrar de número restrito. Lembre-se de que a maioria dos 
casos de extorsão ocorre por meio de ligações dessa natureza.
 
Escolha, com os seus familiares, uma palavra código. Assim, todos da família po-
derão saber se algum membro está correndo perigo.

Não faça brincadeiras com  a palavra escolhida. Seu uso indevido pode ser fatal 
em uma situação de real necessidade.

Não ceda a pressões para colocar crédito em cartões telefônicos, para fazer depó-
sitos bancários ou entregar dinheiro. Sempre notifique a AMP-TJBA nesses casos. 
Registre, no seu celular, um telefone de contato para essas situações. Denomine-o 
assim: AAA emergência.

Não registre, em seu celular, no primeiro número, e-mails e similares com senhas 
de acesso à internet.

9- EM CASO DE PERSEGUIÇÃO

Caso note que está sendo perseguido, não entre em pânico. Vá para um local ilu-
minado em que se encontrem outras pessoas ou entre em um estabelecimento 
comercial e solicite ajuda por telefone, mantendo sempre distância de quem o 
persegue.

Fique atento às características físicas do seu perseguidor, às suas vestes e à   placa 
do seu veículo, pois isso facilitará sua identificação. As características físicas são, 
obviamente, fundamentais para que se possa elaborar um retrato falado.

10- SE FOR SEQUESTRADO

Procure manter a calma, não grite. Responda somente às perguntas que lhe forem 
feitas. Quando chegar o socorro policial, prepare-se para se jogar ou ser jogado 
no chão. Somente fuja se tiver certeza de que obterá sucesso e de que sua fuga não 
porá em risco outros reféns.

Se for libertado, não retorne ao local.
Após a ocorrência, evite prestar declarações à imprensa.

Para dificultar a ação de sequestradores, evite falar sobre familiares e sobre 
rotinas pessoais.
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 Mantenha escondido, no porta-malas do seu carro, um celular, com bateria car-
regada,  no sistema silencioso. Usando-o, poderá comunicar-se com alguém para 
pedir ajuda. 

 
11- COMO PORTAR BOLSAS E MOCHILAS

Certifique-se de que os bolsos estão fechados.

Apoie bolsas no peito ou no abdômen, mantendo uma das mãos sobre o fecho e 
os bolsos voltados para o corpo. Uma bolsa pendurada em seu ombro pode ser 
facilmente furtada por alguém à sua retaguarda.

O uso de celulares, fones de ouvido e equipamentos afins pode deixá-lo distraído, 
favorecendo ações criminosas.
 
Procure caminhar em calçadas iluminadas e na direção oposta à dos veículos. 
 

12- CUIDADOS AO EFETUAR OPERAÇÕES BANCÁRIAS

 12.1- OPERAÇÕES FÍSICAS

Cheques, extratos, faturas de cartões de crédito e demais documentos 
que contêm informações sobre suas operações bancárias devem ser mui-
to bem guardados e manuseados com extrema cautela.

Cuidado ao portar talões de cheque. Leve consigo apenas o número de 
folhas necessário. Não peça a ninguém que preencha seus cheques. Sem-
pre que possível, escreva o nome do favorecido. Em caso de perda ou 
furto de talões de cheque ou cartões, comunique o fato imediatamente 
a seu banco.
 
Confira, periodicamente, seu extrato. Caso perceba transações suspeitas, 
não perca tempo, entre em contato com o seu banco.
 
Quando utilizar caixas eletrônicos fora do horário de expediente bancá-
rio, faça-o em ambientes de grande movimentação (shoppings, postos de 
gasolina, lojas de conveniência etc). Caso necessite efetuar saques à noite, 
faça-o em companhia de um ou mais adultos que possam permanecer 

fora da cabine como se estivessem na fila. Mantenha-se próximo à tela do 
caixa eletrônico de maneira a impedir que circunstantes vejam os dados 
nela expostos.

Se vir pessoas em atitude suspeita no interior da cabine ou nas proximi-
dades, não realize a operação, se estiver em dúvida. Jamais aceite ajuda 
de estranhos. 

Troque as suas senhas periodicamente e não as anote em agendas e simi-
lares. Não crie senhas com datas de nascimento, números de identidade 
e de  placas de automóvel, elas podem ser facilmente descobertas. Não 
informe suas senhas por telefone.
  
Evite utilizar o celular de outras pessoas para efetuar operações bancá-
rias. Suas senhas e demais dados confidenciais poderão ser descobertos 
por pessoas mal intencionadas.

Não receba créditos de pessoas desconhecidas em sua conta. Propostas 
dessa natureza são comumente feitas por golpistas nas proximidades de 
bancos e caixas eletrônicos.

  

 12.2- OPERAÇÕES PELA INTERNET
 

Para fazer operações financeiras, utilize apenas o seu computador. Com-
putadores de lan houses, aeroportos,  cyber cafés e stands  de eventos não 
devem ser usados.

Ao receber e-mails do seu banco com informações sobre promoções 
e serviços não solicitados ou com arquivos anexos, não os abra e con-
tate logo seu gerente.

Se desejar, poderá também entrar em contato com o setor de informática 
do TJBA,  a fim de esclarecer dúvidas em relação ao e-mail recebido.

As instituições financeiras nunca enviam e-mails ou telefonam solicitan-
do seus dados pessoais (números de conta corrente, de cartões de crédito, 
CPF etc) ou códigos do cartão de segurança do banco.

A manutenção periódica e regular contribui para a proteção de seu com-
putador, defendendo-o de vírus e demais softwares nocivos.  Mantenha, 
portanto, o antivírus ativo e atualizado.
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Mantenha o sistema operacional atualizado. Troque sua senha de acesso 
ao banco pela internet periodicamente.

Não execute operações financeiras  nem abra arquivos de origem 
desconhecida.

Antes de realizar operações financeiras ou pagamentos, certifique-se de 
que está no site desejado, clicando sobre o cadeado e/ou chave de se-
gurança que aparecem quando se entra na área de segurança do site. O 
certificado de habilitação internacional do site aparecerá na tela, confir-
mando sua autenticidade juntamente com as informações do nível de 
criptografia utilizada na área pelo responsável pelo site.
 
Se estiver em dúvida quanto à segurança de algum procedimento, entre 
em contato com o banco. 

Quando quiser acessar o site do banco, antes de digitar a senha correta, 
crie uma senha (errada) e digite-a, para fazer um teste. Somente o site 
oficial do banco consegue detectar o erro.

 
13- CUIDADOS EM REDES SOCIAIS (internet)

Cerca de oitocentos milhões de usuários acessam redes sociais. Por isso, tenha 
cuidado quanto às informações que postar. Conforme noticiado pela revista Veja 
em 05/10/2011, “o facebook vende audiência, oferece a anunciantes acesso a oito-
centos milhões de potenciais consumidores. Os diferentes perfis dessa população 
são determinados a partir de um inventário, alimentado por dados dos cadastra-
dos, como idade, sexo e cidade de residência, mas também leva em conta tudo o 
que eles publicam na rede”. Essas redes sociais, portanto, são alimentadas pelas 
informações que as pessoas compartilham. 

Cuidado com as fotos de seus familiares. Não as compartilhe em redes sociais.

Configure seu acesso e restrinja o acesso de pessoas não adicionadas.

Adicione apenas pessoas conhecidas.

Não informe, em redes sociais, onde se encontra.
 
Lembre-se, cuidado com suas informações. Elas ajudam os delinquentes a plane-
jar seus crimes.

Acione o antivírus toda vez que quiser abrir e-mails e mídias externas. Especial-
mente se contiverem anexos.

Mantenha um programa de antivírus de boa qualidade e atualize-o diariamente.

DICA ESPECIAL:
Se informações altamente confidenciais são mantidas em seu computador, 

não o deixe conectado à internet. Use dois equipamentos: um para seus 
arquivos confidenciais e trabalho e outro para ser conectado à rede. 

Essa é a melhor maneira de se proteger dos hackers.

14- CUIDADOS COM DOCUMENTOS PESSOAIS
 
Guarde, em local seguro, uma cópia de documentos pessoais que são portados 
todo dia, juntamente com uma lista de telefones e de endereços, pois poderá destes 
necessitar para requisitar cópias ou o cancelamento em caso de extravio.

Sempre destrua completamente seus rascunhos, documentos obsoletos e pendri-
ves antes de jogá-los fora. Deles, importantes informações podem ser extraídas 
por malfeitores.

15- AQUISIÇÃO, PORTE DE ARMAS E MUNIÇÃO
 
Magistrados devem consultar a AMP-TJBA, se quiser adquirir armas, coletes ba-
lísticos e informações quanto ao porte de armas e ao treinamento para usá-las. 
Não use armas de fogo sem antes ter se submetido a um treinamento para obter 
habilitação técnica. 

Caso o Magistrado decida obter o porte de uma arma de fogo, a AMP-TJBA o 
orientará quanto à documentação necessária a sua obtenção e à munição da arma 
que será adquirida.

Após a elaboração dos requerimentos, devidamente assinados pelo requerente, e pagas 
as Guias de Recolhimento da União (GRUS), (que podem ser obtidas no site: https://
consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp,) a documentação de-
verá ser enviada, por sedex, à Assistência Militar do Tribunal de Justiça, sala 317-sul, 
para que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Jus-
tiça, a fim de que a autorização seja obtida. Posteriormente, será remetida ao Exército 
Brasileiro (EB). O EB entrará em contato com a AMP-TJBA e/ou com o Magistrado.
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A arma de fogo somente poderá ser retirada no quartel general do EB, localizado 
na Mouraria (Salvador-BA), pelo requerente.

16- VIAGENS E EVENTOS

Programe sua viagem. Trace os itinerários, escolha os locais em que abastecerá seu 
veículo, em que fará refeições e, se possível, em que usará banheiros.
 
Sempre faça o câmbio em agências bancárias.

Tenha à mão os números de telefone das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal 
e, se for possível, o telefone de emergência das rodovias por onde viajará. Para não 
correr o risco de perdê-los, registre-os na agenda de seu telefone.

Em hotéis, sempre pendure placas de “não perturbe” na maçaneta da porta do seu 
quarto, a fim de evitar o acesso a este do pessoal de serviços. Peça que a limpeza 
do quarto seja feita quando estiver tomando seu café da manhã. 

Refira-se a viagens que pretende fazer somente quando conversar com pessoas de 
sua inteira confiança.

Confirme sua presença em eventos em datas as mais próximas possíveis daquelas 
em que estes serão realizados ou em que terão início. Evite a confirmação de even-
tos (ou, neles, sua presença) em calendários de redes sociais.
 
Mantenha a campainha de sua residência desligada durante seu período de via-
gem. Quem tentar usá-la não saberá se há alguém em casa. Pelo mesmo motivo, 
abaixe o volume do telefone.

Se quiser ir ao local de um evento num carro de aluguel, solicite um táxi de em-
presa cadastrada e anote o alvará do taxista. Separe previamente uma quantia que, 
segundo seus cálculos, se aproxime do preço da corrida, evitando, assim, expor 
cédulas de valor muito alto, quando abrir sua carteira.

Faça sempre um check-up no seu veículo, antes de viagens longas. Não se esqueça 
de medicamentos que, porventura, esteja tomando. Se usa óculos, leve óculos so-
bressalentes e a receita oftalmológica. Faça uma lista dos remédios a que é alérgico 
e, nela, também informe seu tipo sanguíneo.

Tome as vacinas obrigatórias nas regiões que deseja visitar.

17- CUIDADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Peça todas as referências possíveis.

É importante informar-se a respeito de antecedentes pessoais e criminais, de em-
pregos anteriores e de relações pessoais.

Obtenha os nomes dos funcionários de firmas prestadoras de serviço antes de 
sua chegada.
 

18- APÓS A CONTRATAÇÃO

Atualize frequentemente os dados cadastrais de seus funcionários (babás, domés-
ticas, motoristas etc). Suas fotos devem ser periodicamente substituídas por outras 
mais novas.

Somente pessoas de sua total confiança devem ter as chaves da sua residência.

Apenas quando inevitável permita que seus empregados levem para casa as chaves 
da sua residência, pois elas podem ser subtraídas, tomadas sob coerção ou copiadas.

Oriente seus empregados, frequentemente, quanto ao acesso a sua residência, a 
telefonemas e a outros procedimentos dos quais depende sua segurança.
 
Todos os prestadores de serviço devem informar a que horas comparecerão a sua casa.

Nenhum visitante deve ter acesso ao interior da sua residência sem sua autorização.

Não converse acerca de viagens, de questões financeiras e de sua vida íntima na 
presença de empregados.

Sempre que possível, fiscalize seus empregados quando estiverem trabalhando.

19- PRESTADORES DE SERVIÇO

Ao se apresentar o prestador de serviço, examine sua fotografia e verifique se o 
nome da identificação escrita é o nome informado pelo empregador.

Se um prestador de serviço for substituído por outro, verifique, com o emprega-
dor, se houve prévia autorização.
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20- CUIDADOS AO VOLANTE

Faça revisões periódicas em seu veículo, mantendo-o sempre em boas condições 
de funcionamento, para evitar estacioná-lo em locais perigosos.

Coloque película protetora (insulfilm) nos vidros dos carros. Esse acessório, so-
bretudo à noite, dificulta a visão do interior dos veículos. Para colocá-lo, entre-
tanto, observe as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Lembre-se também de 
que as películas muito escuras facilitam a ação de criminosos, pois ninguém verá 
o que se passa no interior do seu carro, o que não é desejável, caso se encontrem, 
nele, sequestradores.

Quando traçar seus itinerários, não se esqueça dos caminhos alternativos e dos 
pontos de apoio (delegacias, unidades militares, hospitais, postos de gasolina etc).

Faça o possível para não viajar por estradas sabidamente perigosas. Sobretudo 
à noite.

Evite, principalmente à noite também, as vias secundárias.

Não dirija sozinho (especialmente à noite).

Mantenha as portas do veículo travadas.

Dirija com os vidros fechados.

Evite abrir os vidros para falar com ambulantes e pedintes.

Não exiba joias e relógios.

Ponha bolsas, pastas e outros objetos que possam despertar o interesse de melian-
tes no porta-malas ou no chão do veículo.

Sirva-se dos retrovisores para observar pessoas e veículos. É fundamental estar 
atento ao que se passa em torno do seu carro.

Ao se aproximar de semáforos, reduza a velocidade quando o sinal estiver verme-
lho. Assim, levará menos tempo parado.

Na maioria das vezes, partindo de calçadas e canteiros centrais, os malfeitores 
aproximam-se de veículos pelo lado do motorista. Estacione, portanto, nas faixas 
centrais, preferencialmente.
Pare o mais distante possível do semáforo quando o sinal fechar.

Se o sinal fechar, pare de modo a bloquear o “corredor” por onde trafegam mo-
tocicletas. Por ser ágil, a motocicleta é o veículo preferido dos criminosos, que se 
valem dos capacetes para esconder o rosto.

Não se aproxime muito do veículo que estiver a sua frente. Assim, poderá evadir-
se do local em que se encontrar rapidamente. Se os pneus do veículo adiante do 
seu não estiverem à vista, será difícil fugir, caso seja necessário. Esse é o limite.

Se for abordado por meliantes, não reaja, não grite, não buzine e não acelere o 
veículo. Procure manter a calma, diga ao assaltante o que vai fazer e não faça mo-
vimentos bruscos. Deixe suas mãos à vista do assaltante e informe que destravará 
a porta. Desça abrindo a porta de maneira que o criminoso entre, e não o leve 
consigo. Lembre-se, não reaja. Os criminosos nunca agem sozinhos.

Numa blitz  policial, se estiver armado, o Magistrado deve informar, imediata-
mente, aos policiais, da sua condição de Magistrado e dizer em que parte do veí-
culo sua arma se encontra. Não faça movimentos bruscos e avise que mostrará sua 
identidade. Se for necessário, acione a AMP-TJBA.

 
21 – VEÍCULOS

Não ponha, em seu carro, adesivos de “família feliz”, academia, centro religioso, 
atividades esportivas, condomínio etc. Eles contêm informações a seu respeito que 
não devem ser divulgadas.

Não use em seu carro rosários, fitinhas do Senhor do Bonfim, pés-de- coelho, fer-
raduras, trevos de quatro folhas, adesivos com frases bíblicas e afins. Tais objetos 
ajudam o bandido a identificar e localizar seu automóvel.

Antes de entrar em seu carro, veja, discretamente, se, perto dos pneus, há algum 
objeto que possa causar acidentes.
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Antes de entrar em sua garagem, verifique se há alguém, nas suas proximidades, 
em atitude suspeita. Se houver, dê uma volta no quarteirão ou tome outra via, para 
despistar o suspeito. Acione a polícia.

Procure saber onde ficam os postos de polícia, os estacionamentos de viaturas e os 
postos de saúde do caminho que costuma tomar.

Proteja-se dos delinquentes, equipando seu carro, por exemplo, com trava e alarme.
Não pare seu automóvel para ajudar pessoas desconhecidas. Pode ser um golpe. Se 
for possível, ligue para as autoridades responsáveis e siga seu caminho.

Alguns criminosos fazem o veículo que estão guiando colidir em outros, para que 
seus condutores os façam parar. Nessa situação, não desça do seu carro para discu-
tir. Siga viagem. Sua vida está acima de qualquer prejuízo financeiro.

Caso precise transportar, em um veículo, objetos que possam despertar a cobiça 
de delinquente, ponha-os no porta-malas.

Não pare em locais desertos, se seu carro apresentar algum problema. O ideal é 
procurar lugares movimentados e bem iluminados.

Verificando que, em lombadas, pessoas suspeitas se aproximam, desvie do veículo 
que, porventura, esteja a sua frente e siga adiante. Por isso, é importante manter 
uma boa distância de outros automóveis.

Acione as autoridades policiais.

22 - ESTACIONAMENTO

Ao estacionar, certifique-se de que fechou inteiramente o veículo, independente-
mente do local e do tempo de permanência.

Sempre que possível, estacione o veículo em marcha a ré. Isso facilitará sua fuga, 
caso suspeite de tentativa de sequestro.

Estacione o mais próximo possível do seu destino, preferindo garagens credenciadas.

Não confie as chaves de seu carro aos chamados “flanelinhas”, “guardadores de 
carro” ou “tomadores de conta”. 

Não deixe no carro o cartão de acesso do estacionamento de estabelecimentos co-
merciais. Isso facilitará o furto do seu veículo. Além disso, retire-o de sua bolsa ou 
carteira, antes de começar a se aproximar do local em que o estacionou. Procurar 
cartões de acesso e chaves dentro do carro ou em bolsas e similares a caminho 
deste o deixará desatento, tornando-se alvo fácil de delinquentes. Entre no veículo 
o mais rápido possível. Não perca tempo, ligue-o imediatamente e parta.
 
Coloque bolsas, pastas, mochilas e congêneres entre o banco dianteiro e o traseiro. 
Evite deixar à vista esses objetos, quando estacionar seu veículo. Criminosos pen-
sam que eles sempre poderão conter coisas de valor.

Suspeite de motociclistas acompanhados de carona que não retiram os capacetes 
mesmo quando suas motocicletas estão estacionadas. Podem ser criminosos.

Caso veja alguém arrombando seu veículo, mantenha a calma e não se aproxime. 
Observe as características físicas do infrator e entre em contato com a polícia.

Nos cruzamentos, cuidado com os vendedores e os pedintes. Não compre nada 
nem dê esmolas em semáforos.

Se houver um acidente, comunique-se com o órgão competente por meio do tele-
fone 118. Remova o veículo do leito da via e sinalize de acordo com as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

Lembre-se, se estiver em perigo, acione a AMP-TJBA. 
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TELEFONES ÚTEIS

COMISSÃO PERMANENTE
DE SEGURANÇA

(71) 3372-1507 / 1508

ASSISTÊNCIA MILITAR
DA PRESIDÊNCIA

(71) 3372-5010 / 5011 / 5012 / 5013

SETOR DE SEGURANÇA
ORGÂNICA DE PESSOAL

(71) 3372-5062

SETOR DE SEGURANÇA
ORGÂNICA DE INSTALAÇÕES

(71) 3372-5310

GUARDA POLICIAL MILITAR
DA SEDE DO TJBA

(71) 3372-5369

GUARDA POLICIAL MILITAR
DO FÓRUM CRIMINAL DE SUSSUARANA

(71) 3460-8077

GUARDA POLICIAL MILITAR 
DO FÓRUM REGIONAL DO IMBUÍ

(71) 3372-7440

GUARDA POLICIAL MILITAR
DO FÓRUM RUY BARBOSA

(71) 3320-6655

POLICIA MILITAR
DA BAHIA

190

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DA BAHIA

193

REFERÊNCIAS E PESQUISA

INTERNET

http://perimetralseguranca.com.br/blog/dicas-de-seguranca-pessoal-na-rua-car-
ro-e-banco/
http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=547
http://www.youtube.com/watch?v=IZq1lFsxdVM
http://www.youtube.com/watch?v=j9KZ_KnewIc
http://www.youtube.com/watch?v=3VYPonnPxFI
http://www.youtube.com/watch?v=xhh9cxts0tw
http://www.youtube.com/watch?v=JEgGnsShxW
http://www.mpdft.mp.br/portal/

IMPRESSOS

Cartilha de Segurança Institucional - Comitê Permanente de Segurança
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Cuidados na Contratação de Mão de Obra; Cuidados em Operações Bancarias; 
Cuidado ao Telefone;
Diretoria Geral de Segurança Institucional - DGSEI
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Direção Defensiva e Evasiva para Magistrados - Diretoria Geral de Segurança 
Institucional - DGSEI
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Guia para a Estruturação da Segurança no Poder Judiciário
Associação dos Magistrados Brasileiros - Santa Catarina/Brasil
Segurança Pessoal dos Magistrados e das Instalações do Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Dicas de Segurança Pessoal: “Pequenas Atitudes que Fazem a Diferença”
Cartilha da Pretrobrás




