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ecimento



 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2.062/2021.

Dispõe sobre a comprovação de capacidade técnica e

de aptidão psicológica por parte dos magistrados e

das magistradas para fins de aquisição, registro,

renovação de registro e transferência de arma de

fogo.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

, no exercício de suas atribuições  legais  eJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

regimentais, tendo em vista o que consta  nos autos  do PROAD  nº

202105000272893;

CONSIDERANDO as atribuições da Comissão Permanente de

Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  art. 12., daex vi

Resolução nº 291, do Conselho Nacional de Justiça e suas deliberações;

CONSIDERANDO o permissivo do art. 24-A, do Decreto da

Presidência da República nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que concedeu o

porte de arma de fogo aos integrantes das carreiras da Magistratura, previstos

no art. 6º, XI, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO o estipulado nos arts. 12, VI, §14 e 29, do

Decreto da Presidência da República nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que

permitiu que os requisitos legais e regulamentares, necessários ao porte e à

aquisição de armas de fogo, dos membros da Magistratura, via regulamentação

prevista no art. 7º, VIII, da Instrução Normativa 180-DG/PF de 10 de setembro de

2020, poderão ser atestados pelo próprio Poder Judiciário,
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Art. 1º Permitir que a aptidão psicológica e capacidade técnica

das magistradas e magistrados para o manuseio de arma de fogo seja realizada

por este Tribunal, conforme modelo próprio instituído pela Polícia Federal que

segue em anexo, seguindo o procedimento previsto neste ato normativo e

complementos.

Art. 2º A magistrada ou o magistrado deverá dirigir requerimento

à Comissão Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, por  meio do sistema PROAD ou outro que o substitua, ,de forma sigilosa

contendo:

I – declaração pessoal de exercício regular de suas funções ou

declarando qualquer outra situação específica (por exemplo, aposentadoria,

licença, afastamento);

II – informação do tipo e calibre da arma que pretende adquirir,

registrar, renovar o registro ou transferir;

III – documentos que comprovem sua capacidade técnica.

Art. 3º Recebido o Requerimento, o(a) Presidente da Comissão

de Segurança encaminhará os autos ao Gabinete Militar do Poder Judiciário,

para que informe se a magistrada ou o magistrado requerente está exercendo

suas atividades, bem como se os documentos apresentados comprovam sua

capacidade técnica para o manuseio do tipo de arma informado no requerimento.

Art. 4º Atestada a capacidade técnica, pelo Gabinete Militar, os

autos serão remetidos ao Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás para que, por meio de seu corpo técnico, proceda a avaliação necessária

para comprovação de aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo,

com a expedição de laudo próprio, para fins de aquisição, registro, transferência

e porte de arma de fogo.

Art. 5º São documentos aptos a comprovar a capacidade técnica

da magistrada e magistrado, dentre outros:

I – Laudo de Avaliação Técnica fornecido por IAT – Instrutor(a)

de Armamento e Tiro, credenciado(a) junto à Polícia Federal;

II – Certificado de curso frequentado pelo(a) interessado(a) que

comprove a habilitação;

III – Certificado de Registro no Exército Brasileiro nas atividades
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de Caçador(a) ou Atirador(a);

IV – Comprovação de já ter integrado as Forças Armadas ou

Forças Auxiliares e que, por isso, teve treinamento específico de Armas e

Munições;

V – Comprovação de que participou de Curso de Formação

Policial cuja atividade implica no treinamento específico de Armas e Munições.

Art. 6º Presentes os requisitos, devidamente reconhecidos pelo

Gabinete Militar e Centro de Saúde, na forma dos arts. 3º e 4º deste Decreto

Judiciário, o(a) Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à magistrada e ao

magistrado solicitante, via e-mail institucional, declaração acompanhada dos

laudos que atestam a aptidão psicológica e capacidade técnica.

Art. 7º Ao receber a declaração e os laudos mencionados no art.

6º a magistrada ou o magistrado solicitante poderá encaminhar, via e-mail

institucional, toda a documentação necessária à Polícia Federal para que realize

os procedimentos necessários para o registro da arma de fogo.

Parágrafo único Em sendo necessário, como forma de viabilizar

e facilitar a tramitação administrativa entre Tribunal de Justiça e Polícia Federal,

a Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça deverá realizar diálogo

institucional com o objetivo de iniciar tratativas de cooperação técnica.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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ANEXO

DECLARAÇÃO

, para os devidos fins, que o(a) magistrado(a) _______________________, CPF nºDECLARO
___________________, Matrícula funcional n. ___________ ocupante do cargo JUIZ(íza) DE
DIREITO/DESEMBARGADOR(a), está no regular exercício de suas funções e com PORTE
FUNCIONAL VÁLIDO, bem como após regular tramitação de processo administrativo no âmbito
do Tribunal de Justiça, conforme laudos que acompanham a presente declaração, recebeu
avaliação de aptidão psicológica realizada no dia ___/___/_____, bem como capacidade
técnica para o manuseio de arma de fogo realizada em ___/___/_____, nos termos do art. 29
do Decreto nº 9.847, de 2019.

Goiânia/GO ____/______/______.

____________________________

Presidente do Tribunal de Justiça
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