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Goiania,3Q de ] ,̂  ,3-de 2011.

Processo no 3900665/2011

Aos Diretores de Foro, aos Magistrados com competencia criminal e aos lotados nas Varas

de Infancia e Juventude do Estado de Goias.

Assunto: Levantamento de armas e munico"es sob a guarda de magistrados.

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelencia copia integral dos autos em epigrafe, instando-

o a proceder ao levantamento das armas e municoes sob sua guarda, nos termos da planilha de

f. 4 e de acordo com o constante na pega opinativa, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, a

fim de dar cumprimento ao solicitado pelo Conselho Nacional de Justipa no Oficio-Circular no

667/GP-MDF de f. 3, encaminhando-o a Policia Federal, no endereco eletrtnico ali expresso.

Para consultas a provimentos e demais atos deste orgao correicional , acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicapoes).

Atenciosamente,

DESa. BEATR T IGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiga
o(cirl34/acrl

Rua 10 , n° 150 . 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiania -GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudicizrio (62) 3213-1581
correasec((Dtiao. i us. br



Processo n° : 3900665/2011

Nome : Conselho Nacional de Justiga

Assunto Providencias

DESPACHO NO /2011.

Anoto, de inicio, que nao obstante a premencia das medidas a

serem aqui implementadas, posto que o encaminhamento a Policia Federal das planilhas

a que se refere o expediente inaugural deveria ser feito ate 30/11/2011, as autos somente

vieram a conclusao hoje, ante a ocorrencia de um erro de procedimento.

Por tal razao, buscando a dilacao do prazo supramencionado,

em contato telefonico com a servidora do SENARM, Sra. Silvia, esta informou que o

levantamento pleiteado podera ser enviado ate o dia 12/12/2011.

Assim, acolho na Integra o Parecer n° 791/2011 (fs. 11/13).

Corn a maxima urgencia , expega-se officio circular aos

diretores de foro, aos magistrados corn competencia criminal e aos lotados nas Varas de

lnfancia e Juventude do Estado de Goias, instando-os a procederem ao levantamento das

armas e munig6es sob sua guards, nos termos da planilha de f. 4 e de acordo com o

constante na peca opinativa, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, a firn de dar

cumprimento ao solicitado pelo Conselho Nacional de Justiga no Officio-Circular n°

667/GP-MDF (f. 3), encaminhando-o a Policia Federal, no enderego eletronico ali

expresso.

Emp6s, oficie-se o Comandante-Geral da Policia Militar do

Estado de Goias, solicitando que comunique as Companhias e/ou Batalhoes as medidas

a serem adotadas com relacao as armas e munigbes apreendidas.
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Ainda , comunique -se a Assessoria Militar deste tribunal, para

conhecimento e providencias.

Faga -se acompanhar todos os expedientes acima alinhavados

de cbpia integral dos presentes autos.

Por fim , cumpridas as diligencias supra determinadas,

apensem-se estes autos aos de n° 3875580/2011, os quais tambem tramitam nesta casa

censora.

A Secretaria Executiva para diligenciar.

Goiania , 29 de novembro de 2011.

DESa. BEATRIZ Flit
Corregedora-Geral da Justiga

CAE
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u^ilc^.^e
Gabinete da Presidencia

Officio-Circular n2 667/ GP - DMF

A Sua Excelencia a Senhora
Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Gera ) de Justiga do Estado de Goias
Goiania - GO

Brasilia , 14 de outubro de 2011.

Assunto : Planilha para levantamento das armas e munigoes a serem destruidas

Senhora Corregedora,

Tendo em vista a aprovagao pelo Plenario do Conselho Nacional de

Justiga da Resolugao n2 134 e do Termo de Cooperagao Tecnica celebrado entre o

CNJ, o Ministerio da Justiga, o Ministerio da Defesa, o Comando do Exercito e o

Departamento de Policia Federal, solicito a Vossa Excelencia que determine o

levantamento das armas de Pogo e munigoes sob guarda da Justiga Criminal e/ou

Infancia e Juventude de Sua competencia correcional e que estejam em condigoes de
destruigao.

Esse levantamento deve ser feito nos termos da planilha em anexo e

encaminhado a Policia Federal, por mein eletronico, para conferencia do Sistema

Nacional de Armas - (SINARM) ate o dia 30 de novembro de 2011.

As armas de Pogo e munigoes cadastradas na planilha serao retiradas

do local onde depositadas pela Policia Federal, que cuidara do seu encaminhamento a

dependencia designada pelo Exercito National para destruigao.

Certo da colaboragao de Vossa Excelencia e desse egregio Tribunal,

saliento que a Resolugao n2 134 orienta os magistrados quanto a definigao das armas

de Pogo e munigoes a serem destruidas.

Atenciosamente,

Ministro Cezar Peluso
Presidente
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Gabinete da Presidencia

Modelo de planilha para levantamento das armas e muniCOes a serem

destruidas.

A planilha deve ser elaborada em Excel a remetida ao enderego

eletronico <senarm.desarmamento@dpf.gov.br>, da Policia Federal, contendo

os seguintes dados:

a) o juizo competente;

b) enderego onde a arma ou municao se encontra depositada;

c) numero dos autos;

d) especie/tipo da arma (revolver, pistola, fuzil, espingarda, etc.);

e) marca/fabricante;

f) numero de serie (quando nao Constar, anotar na planilha n/c - na aus(§ncia

de qualquer numero, letra ou simbolo grafico no numero de serie, anotar como

nao consta);

g) calibre;

h) quantidade de projeteis (municao) deflagrados ou nao.

Observo que os dados solicitados em relacao as armas de fogo

devem constar do Laudo Tecnico Pericial elaborado pelo Departamento de

Policia Tecnica ou similar.



Portal CNJ - Resolugao n° 134, de 21 de junho de 2011

Resolucao no 134 , de 21 de junho de 2011

Dispoe sobre o deposito judicial de armas de fogo e munigoes e a sua destinagao.

Publicada no DJ-e n° 115/2011, em 24/06/2011, pdg. 16

Download do documento original

Page 1 of 2

Publicada no DJ-e n° 1 15/2011, em 24/06/2011, pag. 16

RESOLUcAO No 134, DE 21 DE JUNHO DE 2011.

Dispoe sobre o deposito judicial de armas de fogo e munigoes e a sua destinagao.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIcA, no use de suas atribuigoes
constitucionais e regimentais,

CONSIDERANDO competir an Conselho National de Justiga (CNJ), Como orgao de controle da
atuagao administrativa e financeira dos tribunais, a atribuigao de coordenar o planejamento e a gestao
estratdgica do Poder Judiciario;

CONSIDERANDO o grande numero de armas em depositos judiciais e que manse-las em deposito
compromete a seguranga dos predios publicos utilizados pelo Poder Judiciario;

CONSIDERANDO a importancia da participagao do Poder Judiciario na retomada da campanha do
desarmamento patrocinada pelo Ministerio da Justiga;

CONSIDERANDO a decisao proferida pelo Plenario do Conselho Nacional de Justiga no Pedido de
Providencias n°0001586-24.2008.2.00.0000;

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003,

RESOLVE:

Art. I° As armas de fogo e munigoes apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciario deverao
ser encaminhadas ao Comando do Exercito, para destruigao ou doagao, nos termos previstos no art. 25
da Lei n° 10.826, de 2003, apos a elaboragao do respectivo laudo pericial, intimagao das partes sobre
o seu resultado e eventual notificagao do proprietario de boa-f6 para manifestagao quanto ao interesse
na restituigao.

§ 1° O Juiz, mediante decisao fundamentada, podera determinar a guarda da arma de fogo apreendida
on da munigao, caso a medida seja imprescindivel para o esclarecimento dos fatos apurados no
processo judicial.

§ 2° Caso a arma apreendida on a munigao seja de propriedade da Policia Civil ou Militar, ou das
Forgas Armadas, sera restituida a corporagao apos a elaboragao do respectivo laudo pericial e
intimagao das partes, ressalvada a hipotese do paragrafo anterior.

Art. 2° Os Tribunais deverao adotar medidas administrativas que impegam o arquivamento e baixa
definitiva de autos de que constem armas apreendidas on munigoes sem destinagao final.
Art. 3° E vedado, durante o processo ou inquerito, qualquer tipo de carga, cessao ou deposito, em
maos alheias, de armas de fogo e munigoes apreendidas.

h t tp: //w w w. c nj .j u s. b r/ato s-ad m i n i s trati v o s/atos-d a-pre si d e ne i a/res o I u coe spresi den c i a/ 148... 18/10/2011



CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
14/10/2011 12:18 16883

it
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIQA - CNJ

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA CARCERARIO E DO

SISTEMA DE EXECUcAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

ASSUNTO: PLANO DE TRABALHO - DESTRUIQAO DE ARMAS. RESOLU-
cAO N°134 DO CNJ

SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO CONSELHO NA-
CIONAL DE JUSTICA:

Em decorrencia da aprovagao pelo Plenario do

Conselho Nacional de Justiga da Resolugao 2°134/2011 e da

assinatura do Termo de Cooperagao Tecnica a ser efetivada

em 27 de setembro p.f., foi realizada, na dltima quarta-

feira (21/09), reuniao no Ministerio da Justiga, com a pre-

senga de representantes daquele ministerio, do Exercito

Brasileiro, do Ministerio da Defesa, da Policia Federal e

dos subscritores do presents.

Naquela ocasiao se elaborou o planejamento

das agoes a serem desenvolvidas para o cumprimento do Termo

de Cooperagao a ser assinado, que, em apertada sintese,

preve o transports de armas e munigoes dos foros ate as u-

nidades do Exercito pela Policia Federal.

A planilha em anexo, fruto da referida reu-

niao, define e deixa clara as atividades a serem desenvol-

vidas por cada um dos signatarios do Termo, bem com fixa

prazo para a sua execugao.

Ao Conselho Nacional de Justiga definiu-se que

compete gerenciar a realizagao de um levantamento nacional

de armas de fogo e munigoes que estejam em condigdes de

destruigao, com planilhamento de dados para permitir a con-1



ferencia pela Policia Federal junto so Sistema Nacional de

Armas - SINARM - conforme preve a alinea `b', do inciso II,

da clausula segunda do Termo de Cooperagao. Policia Federal

que, por sua vez, fare tambem o planejamento logistico Para

o recolhimento das armas de fogo e munigoes junto aos dep6-

sitos das unidades judiciaries.

Para a execugao daquele levantamento, que com-

pete ao Poder Judiciario, foi fixado o prazo de 60 (sessen-

ta) dias, iniciando em 03 de outubro e encerrando em 30 de

novembro do corrente ano.

Dito levantamento, alias, devera ser encaminha-

da a Policia Federal por meio eletronico

(senarm.desarmamentocdpf.gov.br), de modo a permitir que,

ap6s conferencia, seja ajustado com o Exercito Brasileiro e

Ministerio da Defesa a forma de encaminhamento e destruigao

das armas de fogo e munigoes.

Sendo assim, Para que se posse dar encaminha-

mento as tarefas de competencia do Conselho Nacional de

Justiga, sugerimos
, s.m.j, de Vossa Excelencia, seja expe-

dido oficio-circular, conforme minuta em anexo, as Egregias

Corregedorias Gerais de Justiga solicitando.-o le antamento

das armas de fogo e munigoes a serem destruidas, bem Como

comunicando o formato eletronico em q e os daos devem ser

enviados a Policia Federal.

Sub censura.

,lBrasilia , 24 de pet b Ae 2011.e ra
I" i

MARCIO ANDRE KEPfl ER \'GA

REINALDO CINTRA TOR ES DE _R ALN,9,._

Juizes Auxiliares da Preside"ncia do CNJ ins



MODELO DE PLANILHA PARA LEVANTAMENTO DAS ARMAS E MUNI96ES A

SEREM DESTRUZDAS.

A planilha deve ser elaborada em Excel e reme-

tida ao endereco eletronico senarm.desarmamento@dpf ov br,

da Policia Federal, contendo os seguintes dados:

a) o juizo competente;

b) enderepo onde a arms ou munipao se encontra depositada;

c) numero dos autos;

d) especie/tipo da arma (revolver, pistola, fuzil, espin-

garda, etc.);

e) marca/fabricante;

f) numero de serie (quando nao constar, anotar na planilha

n/c - na ausercia de qualquer numero, letra ou simbolo

grafico no numero de serie, anotar como nao consta);

g) calibre;

h) quantidade de projeteis (municao) deflagrados ou nao.

Anotamos que os dados solicitados em relapao as

armas de fogo devem constar do Laudo Tecnico Pericial ela-

borado pelo Departamento de Policia Tecnica ou similar.

5



MINIS I'ERIO DA,1Us'r14A

SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

ACORDO DE, COOPERAcAO N° /2011

ANEXO I - Plano do Trabalho

Cronograma de Execucao
Acordo de Cooperapao Tecnica - Campantia do Desarmamento

Atividades Duragao Execugao Maths
I.I. 12e:diznr o inventurio em planilha eletrOnica 09/2011 a Ate 30/11/2011 Entregar produto
(excel) das al"mas p01 comarca quo contenha os I1/2011 ate a data indicada
SCl ulore,s da(Ios: a) 0 juiZO COlnpe(ente;

b) endcrego undo se enconira depositada;

C) IiiiInero dos autos;

d) espi?cie/tipo da arena, marca/fabiicante, n0inero de

scric c cal i b it. (CNI )

:: O invenuirio deverd ser enviado elcironienmente

pain: senarnt-dcsarmamento@dpf.gov.br

1.2. Elabornr rela^uo de organizt^iies militares aptas a 09/2011 a Ate 31/10/2011 Entregar produw
receber as armas inventadacias (item I I ). (F13) 10/201 ate a data indicada
I3. Rcalizar constllta das armas a serest destruidas 11/201I a Ate 31/01/2011 Entregar produto
no Sistnnw National de Armas - SINARM coot base 01/2012 ate a data indicada
n0 nventario c elaborar piano de logistica c

t raospolio. (DPF)

1.4. Estabelecer purceria` tom siderur°icas e fomos I I/201 I a Ate 29/02/2012 Entregar produto
para recebimento das armas indicadas coma aptas 1 02/2012
desiruicue c elaborar cronograma de destrui45o das

ate a data inrlicada

armas Segundo sua capacidade operational. (EB).

1.5. Divulgar sus moos dc comunicacao os atos 03/2012a Atd 31/04/2012 Enn'egarproduto
puhlicos de destnligi o das armas. 04/2012 ate it data indicada

ACIIRI)O DI: COOPERA (Ti).V /2011 - 'I I

4
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pODER JUDICIARIO

Corregedo6a Corregedoria-Gera) da JustilGa

geral da iustica
^r do estado

de gofas

pROCESSO .3900r365 e Justica
Conselho Nacional d

NOME
ASSUNTO . Faz solicitacao

4051SEC. Wilson da Silva
DESPACHO N
Remeta-se o feito ao ilustre juiz auxiliar, Dr.

Dias, fazendo -
se posterior compensacao na distribuicao.

Cumpra-se.

Goiania, 08 de novembro de 2011.

DESa So reg IIZ FIG lUEIR

d DO FRANCO

Imc

Rua 10, n° 150, 11° andar. Setor Oeste, (i012r118 Goias - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2543 -Fax (62) 3216-2711 -

corregsec@rygo. jus. br



CORREGLDORIA

corregedoria
germ da justica
do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Gera) da Justi4a
Gabinete do 39 Juiz Auxiliar da CGJ

PROCESSO No 3900665
NOME CONSELHO NACIONAL DE JUSTI(;A
ASSUNTO Providencias
COMARCA Estado de Goias

PARECER No 791/2011 - 3° JCG

Trata-se de SOLICITAQAO promovida pelo Conselho Nacional de Justiga que esta

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goias determine o levantamento das armas de fogo e

munigbes sob guarda da Justiga Criminal e/ou lnfancia e Juventude da competancia correicional

desta casa e que estejam em condigbes de destruigao.

Segundo o CNJ, esse levantamento deve ser feito nos termos da planilha

anexada (fl.4), encaminhado a Policia Federal, por meio eletrbnico, para conferOncia do Sistema

National de Armas (SINARM) ate o dia 30 de novembro de 2011.

Sustenta ainda que as armas de fogos e munigbes cadastradas na planilha serao

retiradas do local once depositadas pela Policia Federal, que cuidara do seu encaminhamento a

dependencia designada pelo Ex6rcito National para destruigao.

Por fim, pede colaboragao, conforme Resolugao no 134, que regulamenta a

definigao das armas de fogo e munigbes a serem destruldas.

RELATORIO.

Senhora Corregedora-Geral da Justiga:

Primeiramente, cabe registrar que no Estado de Goias a sistematica utilizada para

destruigao de armas e munigbes, nao encara maiores peculiaridades, isso porque, segundo

levantamento feito por este pr6prio juizo (parecerista), as armas e munigbes sao encaminhadas para

o Batalhao e/ou Companhia da Policia Militar que tem a missao, posteriormente de reencaminhar as

objetos para o Ex(srcito Nacional para destruigao.

Rua 10, 150, iP Andar St. Oeste; Goiania 60-C974120-020 -Telefone (62) 3216-2632-Fax
(62)216-2677 - corregsec@tjgojus.br



corregedoria PODER JUDICIARIO
geral da justica Corregedoria-Gera) da justica

SIM do estado de goi`ds Gabinete do 39 Juiz Auxiliar da CGJ

0 cumprimento dessa meta infraconstitucional (art.25 da Lei no 10.826/03), se

deve por ter em cada comarca do Estado as Companhias e/ou Batalhao da Policia Militar, razao pela

qual o cumprimento dessa meta se torna mais celere, eficaz e dentro do prazo legal. Ja por outro

/ado, cabe tecer que ha no Estado de Goias somente tres sedes da Policia Federal. A saber: Goiania,

Anapolis e Jatai. E por isso, acaba dificultando um pouco mais que esses agentes federais recolham

as armas e munigaes em cada comarca do Estado pars sua entrega no Exercito National

objetivando destruigao.

Nao obstante a isso, enfatizo Excelancia que em contato via/telefone cam o Juiz

Auxiliar da Presidencia do CNJ, Dr. Marcio Andre Keppler Fraga, este sugeriu, por meu intermedio

que o Estado de Goias adotasse o piano piloto quanto a implementagao da Resolugao no 134, de 21

de junho de 2011 do CNJ. Na oportunidade, expliquei para o entao juiz auxiliar daquela torte que

quanto as metas do referido ato normativo, o Estado nao guarda maiores problemas, face a atuagio

direta a preventive da Policia Militar em todas as comarca quanto a esse particular, conforme

asseverador no paragrafo anterior.

Por essas razoes, objetivando dar major celeridade na missiva da Resolugao n-

134/2011 do CNJ, dirigi entao Oficio no 261/2011 a Vossa Excelancia, solicitando regulamentar nesta

casa correicional as destruigOes das armas e munigbes junto ao Exercito (doc.anexo-MINUTA),

oportunidade em que fui atendido, gerando os autos no 3875580/2011, com imediata remessa a

Comjssao e Legislagao dos Atos Normativos para analise e votagao, onde restou deliberado 0

encaminhamento dos autos a Assessoria Militar para pronunciamento (doc.anexo-MINUTA).

Os autos no 3875580/2011 encontra-se na Assessoria Militar do Tribunal de

Justiga de Goias pars manifestagao.

Assim, vejo que estes autos oriundo do CNJ pode ser apensados naquele ja em

tramite junto a esta casa correicional ( autos n o 3875580/2011), POREM, NAO AGORA. Explico.

0 Art. 7° da Resolugao n°134 /2011 do CNJ, diz que : "As Assessorias

Militares dos Tribunais estaduais e federais, no prazo de cento e oitenta

dias, deverao elaborar ato normativo que discipline a dentificagao, a

Rua 10, 150, 112 Andar ,St<Oeste, Goiania - GO. CEP 74120020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax
(62)216-2677 co rregsec(ltjgo.jus.br
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corregedoriaNOR

geral da justiga
do estado de goias

POD ER JUDICIARI0
Corregedoria-Gera I da justi4a
Gabinete do 39 Juiz Auxiliar da CGJ

guards e o transporte peri6dico das armas e munipoes de todas as unidades

judiciarias para o Comando do Exercito. A remessa das armas so comando

Militar devera ser providenciada polo menos, duas vezes so ano".

Pois bern, no caso dos autos, tem-se que o CNJ pretende que esse levantamento

deve ser feito nos termos ca referida Resolugao para conferencia do Sistema National de Armas

(SINARM) ate o dia 30 de novembro de 2011.

Assim, OPINO para que seja expedido Oficio-Circular para os magistrados

Diretores do Foro e magistrados das Varas Criminais e Infancia e Juventude do Estado de Goias

para que proceda o levantamento das armas e munigbes nos termos da planilha de fl. 4 e

encaminhada a Companhia e/ou Batalhao da Policia Militar, com as respectivas armas cadastradas

na planilha, ATE 0 DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, a fim de car cumprimento ao solicitado pelo

CNJ no Oficio-Circular n° 667/GP-MDF.

No mesmo ato , OPINO, ainda para que seja expedido Officio ao Comando Geral

ca Policia Militar do Estado de Goias para comunicar todas as companhias independente e/ou

batalhao a ela subordinada para receber a guarda das armas e munigoes apreendidas , para fins de
remessa ao Exercito Nacional , a fim de que este proceda a destruigao conforme legislagao aplicavel
a especie.

Em tempo, opino para que seja oficiado a Assessoria Militar do Tribunal de Justiga

do Estado de Goias, dando conhecimento do ato a ser providenciado, para fins das providencias que

entender necessaria . No mesmo ato, sugiro que seja encaminhado cbpia integral dos autos aos

destinatarios dos referidos oficios, para melhor elucidagao dos fatos reportados na initial.

Apds cumpridas as diligbncias, ai sim, pugno para o devido apensados destes

autos aquele jA em tramite junto a esta casa correicional protocolado sob o no 3875580/2011, por

mim promovido. URGENTE.

Goiania, 10 de noveyn ro de 2011.

DLG

WILSON DA SILVA DIAS
3° Juiz Auxiliar da Corregedoria

Rua 10, 150, 11° Andar St Oeste, Goiania- GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax
(62)216-2677 corregsec@tjgo,jus.br
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ATA DE REUNIAO

PROCESSO No : 3875580/2011
NOME : Terceiro Juiz Auxiliar da Corregedoria

COMARCA : Goiania

ASSUNTO: Regulamentacao da Resolucao n° 134 de 21/06/11 do CNJ que dispoe
sobre o deposito judicial de armas de fogo e munigoes e a sua destinagao.

Ata de reuniao da COMISSAO DE LEGISLAcAO E

CONTROLE DOS ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTIcA DO ESTADO DE GOIAS realizada aos tres dias do mes de novembro de

dois mil e onze (03/11/11), as 18:59 horas, sob a presidencia do 1° Juiz Auxiliar da

CGJ, Carlos Magno Rocha da Silva.

Integrantes da Comissao presentes:

2° Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Carlos Elias da Silva

3° Juiz Auxiliar da Corregedori a, Dr. Wilson da Silva Dias

Assessora Geral da Corregedoria, Simone Bernardes Ribeiro Nascimento

Diretor de Administrapao e Operapoes, Leonardo Pereira Martins

Aberta a reuniao
deliberou a Comissao em acolher o Parecer do Dr. Wilson da Silva

Dias as fls. 03/06 no sentido de encaminhar os autos a Assessoria Militar do Tribunal

de Justiga do Estado de Goias para apresentar as diretrizes necessarias ao Transporte

das arenas e munigoes ao destino final conforme determina o art. 7° da Resolugao 134

do CNJ para posterior edicao de provimento regulamentando a materia por parte desta

Corregedoria Geral de Justica. Nada mais havendo a tratar, as 19:05h, foi declarada

encerrada a Sessao. E para constar, lavrou-se a presente ata, uma vez que aprovada e

dela nao constar nenhuma rasura, sera assinada pelo Senhor Presidente e demais

Assistente Juridico do 1° Juiz Auxiliar da
integrantes presentes. Comigo,

Corregedoria, que a redigi.
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Carlos Magno Rocha da Silva
1° Juiz Auxiliar da CGJ

Carlos Elias da Silva
2° Juiz Auxiliar da CGJ

Wilson da Silva Dias
3° Juiz Auxiliar da CGJ

Simone Bernardes Ribeiro Nascimento

Assessora Geral da CGJ

Leonardo Pereira Martins
Diretor de Administragao e Operacoes da CGJ
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Officio no 261

Excelentissima Desembargadora

BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justica

Estado de Goias

Senhora Desembargadora,

A par dos cordials cumprimentos, faro use do presente para

pontuar alguns fundamentos e, ao final, requerer algumas providencias.

E cedigo o papel orientador desta casa, a teor do disposto nos

artigos 10 de nosso Regimento Interno e 24 de nosso C6digo de Organizagao

Judiciaria. Ele a exercido em virtude dos inOmeros impasses hermeneuticos que

ressurgem diante da volatilidade legislativa, tanto na esfera federal quanto

estadual. Urn deles esta ligado a destinag5o final das armas de fogo e munipoes

apreendidas e encaminhadas a dep6sitos judiciais, assunto pautado em alguns

processos correntes neste 6rgao censor e trazido a baila por este magistrado.

Prefacialmente, vale trascrever os termos do artigo 25 da Lei no

10.826/03 (Estatuto do desarmamento):

"As armas de fogo apreendidas, ap6s a elaborag6o do laudo pericial e sua

juntada aos autos, quando nao mais interessarem a persecucao penal serao encaminhadas pelo

juiz competente ao Comando do Exercito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, para

destruicao ou doapao aos 6rgaos de seguranga publica ou as Forgas Armadas, na forma do

regulamento desta Lei. (Redarao dada pela Lei n° 11.706, de 2008)".
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A disciplina ensejou duvida a quern exerce atividade judicante,

mormente ser impossivel ao magistrado se divorciar do que assevera o artigo 91,

II, a, do Codigo Penal brasileiro: o Estatuto generaliza a destinagao das armas de

fogo enquanto o decreto-lei de 1940 restringe o confisco aos casos em que o

instrumento a adquirido fora dos moldes legais, salvaguardando, pois, os munidos
de boa-fe.

Ademais, sabe-se que a Consolidagao dos Atos Normativos

deste sodalicio se pronuncia a respeito da materia, do seu artigo 232 ao 235 (sic):

"CAPITULO XVI

Das Armas

Art. 232 - E terminantemente proibido o emprestimo de armas apreendidas a titulo de cautela ou
caupao.157
Art. 233 - As armas confiscadas em favor da Uniao deverao ser encaminhadas as organizag6es
Militares do Exercito . Alem do Comando da 30 Brigada de Infantaria Motorizada corn sede em
Goiania, encontram-se em condipbes de receberem armas as seguintes organizagoes:

I - Comando Militar do Planalto / 110 Regiao Militar, Esplanada dos Ministerios , Bloco 04 , 2° Pav.
70.000 - Brasilia - DF;
II - 410 Batalhao de Infantaria Motorizado - Av. Mal. Castelo Branco , S/N - Vila Olavo - 76.300 -
Jatai -GO;
III - 430 Batalhao de Infantaria Motorizado - Rua Visconde de Maua , S/N - Vila Militar - 77.210 -
Cristalina - GO; e
IV - 230 Companhia de Engenharia de Combate - Av. Pandia Cal6geras , n° 49 - 76. 820 - Ipameri -
GO
Art. 234 - As armas apreendidas deverao ser depositadas em local diverso das instalapoes da
escrivania do crime . 0 encaminhamento de armas deve ser feito atraves de expediente elaborado
em duas (02) vias , numa das quais se colhera o recibo do agente do orgao receptor , e dela se
remetera fotocopia a Corregedoria -Geral da Justiga.158
Paragrafo unico - Prevalecerao , para efeito deste artigo , as guarnig5es militares sugeridas nos
incisos do art . 233 e art . 338a.159
Art. 235 - Recomenda -se ao Magistrado seja reforgada a seguranca do predio do Forum,
colocando, inclusive , guarda para que de forma diuturna possa prestar a necessaria vigilancia, e
que, na hipotese de ocorrer arrombamento com subtragao de armas, se faga a necessaria
comunicacao acompanhada da relagao das armas furtadas , com a especificarao de suas
caracteristicas , tanto para a Corregedoria , como tambem para a Delegacia de Furtos e Roubos de
Veiculos Automotores - DEFRVA, Superintendencia de Policia Federal em Goias , Comandante
Geral da Policia Militar e Diretor Geral da Policia Civil."

Corn o desiderato de extirpar a celeuma reportada, o

Conselho Nacional de Justiga editou a resoluCao n° 134, de 21 de junho de 2011



PoderJudidadodo Estxbde Golds
Gaba cledo 39 Juiz aLailia-da Casa

(copia em anexo), trazendo consideragoes cristalinas sobre o caso em yoga, se

atendo a destinagao tanto das armas de fogo quanto das munigoes.

Impende considerar que o artigo 10 do ato cessa a dicotomia

entre os dispositivos do Codigo Penal e do Estatuto suso mencionados ao apontar

que, realizado o encaminhamento das armas e munigoes ao Comando do

Exercito, a guisa do artigo 25 deste ordenamento, deve-se proceder a notificagao
dos proprietarios de boa -fe para manifestagao quanto ao interesse na
restituigao (grifei), em cumprimento a dicgao daquele. Outrossim, o ato do

Conselho realga novas determinagoes e recomendagoes, sobretudo pelos dizeres

encartados no artigo 50, em que a estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta)

dias para encaminhamento aquele brgao militar dos materials ja depositados em

juizo, fruto de persecugao ou execugao penal ou aleatoriamente apreendidos.

Pontua-se a recomendagao colacionada no artigo 6° para que

as tribunals realizem convenio com a respectiva Secretaria de Seguranga Publica

de forma a garantir a comunicagao a autoridade judiciaria sobre apreensao de

armas e munigoes antes da lavratura do auto. Do artigo 70 se extrai a

determinagao as Assessorias Militares dos tribunais para que, no prazo de 180

(cento e oitenta) dias, elaborem ato normativo disciplinador da logistica necessaria
a destinagao dos objetos.

Conquanto bem discorrida a letra do ato normativo testilhado,

sao necessarias algumas adequagoes pelos orgaos administrativos das unidades

federativas a ele subjugadas. Foi o que ocorreu com a Corregedoria-Gera) do

Estado do Tocantins, que firmou parceria com o Exercito para dar cumprimento a

resolugao (www.tito ius br-15/07/2011), e com a de Sao Paulo, que regulamentou

suplementarmente a questao publicando o Provimento CG n° 18, de 06/04/2011.
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Diante das exposigoes, considera este parecerista medida

salutar a regulamentagao do ato expedido pelo colendo Conselho, de forma a

corroborar sua publicidade e acessibilidade e, claro, otimizar seu escorreito

cumprimento. Tal medida a consubstanciada pela edigao de um Provimento, que,

a rigor do artigo 12, II, RICGJ, tem o menus regulamentador, interpretativo e

esclarecedor de norma de caster generico.

Nao se pode olvidar a recomendagao exarada pelo CNJ

quanto a realizagao de convenio entre o tribunal e a Secretaria de Seguranga

Publica para o desiderato prescrito no artigo 6°. No entanto, a de bom agouro,

salvo melhor entendimento, que seja o proprio TJ provocado para a investidura de

providencias, mas que tao logo seja acionada a Assessoria Militar para as

missivas prementes, maxime com relagao ao fornento das diretrizes necessarias

ao transporte das armas e munigoes ao destino final.

Ademais, insurge Como medida necessaria a

modificagao/adequagao dos dispositivos do capitulo XVI da CAN, suso transcrito,

tambem para favorecer a minudencia da determinagao suprema, quando entao,

com espeque no artigo 19, III, do RICGJ , pauta este auxiliar pelo envio da materia
a apreciagao da Comissao de Legislagao e Controle de Atos Normativos da casa.

Se acolhidas as sugestoes , sugiro urgencia nas medidas,

sobretudo pelo exiguo prazo residual para o cumprimento da determinagao

encartada no artigo 50 da resolugao.

Sao as sugestoes para o momento.

Goiania, 06 de outubro de 2011.

WILSON DA SILVA DIAS

3° Juiz Auxiliar da Corregedora -Geral da Justiga
CAS
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