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Ofício Circular n° (j^X /2014-SEC
Goiânia, 3Q) dèWJÜWCUJ de 2014.

Processo n° 4521661/2012

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 006/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 629/2014 e do

Provimento n° 006/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para

conhecimento.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

ofc/r037/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRAWO FERREIRA PERILO
Corregedora-yenal da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudicíário (62) 3213-1581
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4251661/2012-Brasília

Conselho Nacional de Justiça

Pedido de Providência

DESPACHO/OFÍCIO N° (p $f\ I2014

;?>££/£>

\& —

/

' Ur-sj

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos desta Corregedoria (ata, f. 258), aprovo a minuta

acostada às fs. 217/223, que altera dispositivos da Consolidação dos Atos Normativos

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, referentes ao armazenamento e

à destinação de armas de fogo, munições, artefatos e demais petrechos bélicos

apreendidos em inquéritos policiais, processos ou procedimentos criminais ou de

apuração de atos infracionais, e determino as seguintes providências:

1) Após a edição do provimento, seja o ato publicado no sítio

eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás.

2) A título de orientação, expeça-se ofício circular a todos os

Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus

pares, e providências que forem necessárias. Sejam anexados ao expediente coletivo

cópias do normativo e deste despacho.

3) Trasladem-se cópias deste despacho e do novo

provimento para os autos n° 3854574/2011, os quais deverão ser desapensados,

inclusive no Sistema Eletrônico de Documentos - SED, juntamente com os autos n°

4028741/2012. Após, retornem ambos os feitos à Presidência deste Tribunal de Justiça,

para a cientificação do eminente Presidente, Desembargador Ney Teles de Paula.

4) Cientifiquem-se, ainda, o Corregedor Nacional de Justiça,

Ministro Francisco Falcão, ou a quem o substitua, via Sistema E-CNJ (no PP n°

0005954-37.2012.2.00.0000), bem como o Presidente da Comissão Permanente de
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Segurança do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Nicomedes Domingos

Borges, enviando-lhes cópias do referido provimento e deste ato.

5) Nos autos n° 4228103/2012 (em apenso), encaminhem-se

à solicitante, Assessoria Militar do Tribunal de Justiça de Goiás, na pessoa do Tenente

Coronel William Pereira da Silva, cópias deste despacho e do novo provimento desta

Corregedoria, para conhecimento.

Em seguida, cumpridas as medidas a cargo desta

Corregedoria-Geral e já arquivados o PP n° 0005954-37.2012.2.00.0000 pela

Corregedoria Nacional de Justiça, no dia 29.01.2014, conforme parecer e despacho de

fs. 259/261, determino o arquivamento deste procedimento, bem como dos autos

apensos n°s 4228103/2012 e 4304683/2012.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 30 de fevereiro de 2014.

\

MLSS(JSN)

Desembargadora NELMMRANCOTERRE1RA PERILO
Corregedora-Gèral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral da Corregedoria

o OÊPROVIMENTO N /2014

Dispõe sobre a custódia e destinaçáo de

armas de fogo, munições, artefatos e

demais petrechos bélicos apreendidos em

inquéritos policiais, processos ou

procedimentos criminais ou de apuração

de atos infracionais e dá outras

providências.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO

DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções n° 63,

de 16 de dezembro de 2008, e n° 134, de 21 de junho de 2011, do Conselho

Nacional de Justiça, que tratam, respectivamente, do Sistema Nacional de Bens

Apreendidos - SNBA e do depósito judicial e destinação das armas de fogo e

munições apreendidas em inquéritos policiais, processos ou procedimentos

criminais ou de apuração de atos infracionais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 25 da Lei n°

10.826, de 22 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO o grande número de armas e munições

em depósitos judiciais e a conservação e permanência delas, em depósito não

apropriado, poderá comprometer a segurança' dos servidores/funcionários e dos
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prédios públicos do Poder Judiciário, seja em razão do potencial ofensivo seja do
interesse que desperta para a prática delituosa;

CONSIDERANDO a solicitação da Assessoria Militar do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através do Ofício n° 482/2013 - AsM/TJGO
-SAD.de 19/9/2013;

CONSIDERANDO o exame e a conclusão estabelecida

nos autos n° 4251661/2012;

CONSIDERANDO a edição do Provimento n° 03. de 5 de

abril de 2013, que revogou o de n° 20/2012, que dispunha sobre a destinação de

armas de fogo e munições apreendidas, e repristinou normas da Consolidação dos

Atos Normativos desta Corregedoria-Geral da Justiça, alteradas ou revogadas;

CONSIDERANDO a determinação constante do item

6.5.71 do Auto Circunstanciado de Inspeção da Justiça Estadual de Goiás, relatório

do Conselho Nacional de Justiça de 2012,

tr
RESOLVE:

I - Revogar os incisos I, II, III e IV do §2° do art. 233 da

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça;

II -Alterar a redação dos artigos 232, 233, 234, 235, 235-

A, 235-B e 235-C, dos seus respectivos parágrafos, e acrescentar os incisos I, II e

III ao §1°. e o §4° ao art. 233; os §§ 1o, 2o. 3o e 4o ao art. 234; o §1° ao art. 235-C; e

o art. 235-D à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da

Rua 10. iv 150, IV andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 7.1.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acesse https.Uwww.tjgo.jus.br I



ANO VII - EDIÇÃO N°1493 - SEÇÃO I DISPONIBIUZAÇÃO: terça-feira. 25/02/2014 PUBLICAÇÃO quarta-feira, 26/02/2014

«V

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
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Justiça, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

Art. 232. É vedado aos Juizes de Direito, a qualquer título,
o empréstimo ou a doação de armas de fogo, munições, artefatos e demais

petrechos bélicos apreendidos em inquéritos policiais, processos ou procedimentos

criminais de apuração de atos infracionais, submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Art. 233. Os objetos apreendidos, descritos no artigo

anterior, deverão ser encaminhados à Assessoria Militar do Tribunal de Justiça para

controle e custódia, enquanto perdurar o trâmite processual respectivo, para

posterior envio ao Comando do Exército, nos termos do art. 1o da Resolução n°

134/2011 do Conselho Nacional de Justiça, observado o disposto no art. 25 da Lei

n° 10.826/2003.

§ 1o - Compete ao Escrivão Criminal ou Distribuidor

Judicial, quando for o caso, receber os objetos apreendidos e encaminhados ao

Poder Judiciário com o respectivo procedimento, bem assim conferir e lançar

imediatamente nos sistemas e registros competentes a descrição necessária à

identificação de cada objeto, procedendo-se, ainda, da seguinte forma:

I - Conferir se os objetos entregues estão corretamente

descritos nos autos da apreensão;

II - Etiquetar as armas ou demais objetos apreendidos,

anteriormente citados, de forma a identificar o autor da infração, a vítima, o número

dos autos, a unidade policial de origem, a vara à qual foi distribuído, bem assim as

demais peculiaridades inerentes a cada situação;
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III - Observar que nenhum objeto recebido deve ficar sem

a necessária identificação.

§ 2o - Nenhuma arma de fogo. munição, artefatos e

demais petrechos bélicos poderão ser recebidos pelo Poder Judiciário, se não

estiverem vinculados a boletim de ocorrência, inquérito ou processo, conforme

previsão do art. 4o da Resolução n° 134/2011 do CNJ.

§ 3o - Depois de elaborado o laudo pericial de que trata o

art. 1o da Resolução n° 134/2011, do CNJ. intimadas as partes acerca do resultado

e após eventual notificação do proprietário de boa-fé, não havendo pedido de

restituição nem interesse à persecução penal, as armas serão encaminhadas, no

prazo máximo de 48 horas, á Assessoria Militar do Tribunal de Justiça, vedada a

custódia nos fóruns, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa,

ressalvadas as hipóteses em que a permanência seja imprescindível ao

esclarecimento dos fatos, mediante decisão fundamentada a ser proferida pelo

Juízo competente.

§ 4o - Ressalvadas as hipóteses do parágrafo anterior,

caso as armas de fogo, munições, artefatos e demais petrechos bélicos

apreendidos sejam de propriedade das Policias Judiciárias, Militar. Forças Armadas

ou demais órgãos de segurança Municipal. Estadual ou Federal reconhecidos por

lei, serão restituídos à respectiva corporação após a elaboração do respectivo laudo

pericial e intimação das partes.

Art. 234. São terminantemente vedados o arquivamento e

a baixa definitiva de qualquer procedimento que contenha armamento, munições ou

acessórios apreendidos, sem a prévia destinação final destes bens, sob pena de
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responsabilização funcional, cabendo ao Escrivão Judicial promover a conclusão

dos autos para as providências cabíveis.

§ 1o - As armas de fogo, munições, artefatos e demais

petrechos bélicos já depositados em Juízo, ressalvadas as hipóteses previstas

neste Provimento, necessários ao esclarecimento dos fatos, deverão ser

imediatamente encaminhados na forma do art. 233 deste ato.

§ 2o - As armas de fogo, munições, artefatos e demais

petrechos bélicos desvinculados de processos judiciais deverão ser imediatamente

encaminhados pela Assessoria Militar do Tribunal de Justiça para destinação ao

Comando do Exército, após a publicação, pelo Juízo competente, de edital de

intimação das partes.

§ 3o -As armas brancas e assemelhadas, desde que não

mais interessem ao inquérito policial, procedimento ou processo criminal, ouvido o

Ministério Público, poderão ser incineradas ou destruídas, mediante lavratura de

auto circunstanciado e com a fiscalização do representante Ministerial.

§ 4o - Os demais objetos e instrumentos de crimes e de

atos infracionais, tais como: brinquedos, coldres, capas de armas, armadilhas para

caça, foices e outras ferramentas, réplicas e simulacros de armas de fogo, que

possam com estas se confundirem, de fabrico caseiro ou não, considerados ilícitos

pela legislação própria e desde que identificados por laudo nos autos, ouvido o

Ministério Público, poderão ser destruídos mediante a lavratura de termo

circunstanciado, independentemente do trânsito èm julgado da respectiva decisão,

cabendo ao representante ministerial a fiscalização do referido ato.
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Art. 235. As armas de fogo NÃO passíveis de

regularização (armas raspadas e descaracterizadas), após a elaboração do laudo e

a intimação das partes acerca do resultado da perícia, deverão ser encaminhadas à

Assessoria Militar do Tribunal de Justiça para endereçamento imediato ao Comando

do Exército, vedada a devolução a eventuais proprietários.

Art. 235-A. A Assessoria Militar, com apoio da

Corregedoria-Geral da Justiça, deverá remeter, semestralmente, a relação das

armas de fogo apreendidas, de uso permitido, ao SINARM - Sistema Nacional de

Armas, e as de uso restrito ao SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de

Armas, conforme determinação do § 5o do art. 25 da Lei n° 10.826/2003.

Art. 235-B. As armas, munições e acessórios apreendidos

deverão ser cadastrados no SNBA - Sistema Nacional de Bens Apreendidos, do

Conselho Nacional de Justiça, pelo magistrado ou servidor previamente designado,

até o último dia do mês seguinte ao da distribuição do inquérito policial ou do

procedimento criminal ou infracional.

•' Art. 235-C. Os Diretores dos Foros oficiarão diretamente à

Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, encaminhando a

relação das armas e munições a serem trasladadas, devendo, obrigatoriamente,

preencher a Guia de Remessa em duas vias (modelo elaborado pela Assessoria

Militar do TJGO), retendo uma devidamente datada e assinada para cadastro,

fiscalização e controle interno do Foro local.

§ 1o- As armas e munições a serem trasladadas deverão

ser etiquetadas e caracterizadas de modo a facilitar a origem e a identificação,

inclusive com a fixação da respectiva numeração dos autos.

Kua10. nM50.~ 11" andar. St. Ocslo. Goiânia - Goiás - CEP 74.12^03?/-^rno(62)3216-2000 - Fax (62) 3216-2677 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DjEletrônico - Acosse https:Uwww.tjgo.jus.br



ANO VII - EDIÇÃO N°1493 - SEÇÃOI

5!

DISPONIBILIZAÇÃO: terça-feira. 25/02/2014

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral da Corregedoria

PUBLICAÇÃO: quarta-feira. 26/02/2014

Art. 235-D. Fica instituído, a partir da publicação deste ato,

o prazo de 30 (trinta) dias para que os Juizes das Varas Criminais e da Infância e

da Juventude do Estado de Goiás adotem medidas de forma a atender o disposto

no parágrafo 3o do art. 5o da Resolução n° 134/2011 do Conselho Nacional de

Justiça.

III - Este Provimento revoga as demais disposições

contrárias e os atos que lhe precederam na disciplina do tema, passando a viger a

partir de sua publicação.

Goiânia, aos Dq dias do mês de fevereiro de 2014.

Desembargadora NELMA BRANÇ07PEREIRA PERILO
Corregedora-Geraraa Justiça
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