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1. Introdução

Ao longo de vários anos, todas as Varas com competência criminal
sempre  receberam  e  mantiveram  em  suas  Secretarias  armas  e  objetos
apreendidos, encaminhados pelas autoridades policiais.

O  aumento  do  número  de  processos  e  a  ausência  da  estrutura
adequada, as armas e objetos foram se avolumando nas Secretarias, tomando,
inclusive, o espaço destinado aos processos e às pessoas.

Para resolver  este problema, além de medidas de urgência, como
mutirões para catalogar armas e objetos, dando a devida destinação daqueles
cujos  processos  já  estavam julgados,  o  Tribunal  de  Justiça  criou  um setor
específico  dentro  do  Fórum  Gumercindo  Bessa,  um  paiol,  sob  a
responsabilidade da Gerência de Segurança, para armazená-los com a devida
segurança e organização.

Uma  ferramenta  do  SCP  –  Sistema  de  Controle  Processual  foi
desenvolvida  para  vincular  as  armas  e  objetos  aos  respectivos  processos
criminais,  centralizando  a  informação  antes  inexistente,  permitindo  o
monitoramento  posterior  da  sua  destinação  após  o  trânsito  em julgado  da
sentença penal.

Todos  os  procedimentos  ligados  ao  recebimento,  custódia  e
destinação de instrumentos e objetos vinculados a processos criminais estão
descritos na Instrução Normativa no. 20/2005, cuja íntegra acha-se disponível
no site do Tribunal de Justiça (www.tj.se.gov.br), no menu ‘Publicações’.

Neste  Manual,  procuraremos  orientar  os  funcionários  ligados  às
tarefas que envolvem o recebimento, transferência, custódia e destinação das
armas, descrevendo os passos de utilização do Sistema de Controle Processual.

Antes, porém, é fundamental que se compreenda um pouco sobre a
apreensão de instrumentos e objetos apreendidos.

2. Apreensão de instrumentos e objetos no Crime

O que pode ser objeto de apreensão na área criminal ? Em linhas
gerais, TUDO! Isto é, tudo que seja juridicamente possível, possa interessar ou
seja necessário como prova para esclarecimento de um delito (arts. 6º, inciso II
e 240 do CPP).

“Art.  6o.  Logo  que  tiver  conhecimento  da  prática  da
infração penal, a autoridade policial deverá:
....................................................................................
.
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II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato,
após liberados pelos peritos criminais.”

“Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.
....................................................................................
.
§ 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas
razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
c)  apreender  instrumentos  de  falsificação  ou  de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)  apreender  armas  e  munições,  instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim
delituoso; 
e)  descobrir  objetos  necessários  à  prova  de
infração ou à defesa do réu;
f)  apreender  cartas,  abertas  ou  não,  destinadas  ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação
do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h)  colher  qualquer  elemento  de  convicção’.  (negrito
nosso)

A  apreensão  de  objetos  constitui  modo  de  fornecer  ao  julgador
elementos probatórios que possam dirimir dúvidas, estabelecer parâmetros para
a culpabilidade e elucidar fatos essenciais ao julgamento.

Dentre os instrumentos, há que se destacar a arma e neste gênero, a
espécie  ‘arma de fogo’. Distingue-se  dos demais  instrumentos  e  objetos em
razão de sua natureza e destinação. 

Ao contrário de outras armas, como a ‘branca’ (faca), por exemplo,
que pode ter utilidade doméstica, a arma de fogo, mesmo que utilizada para a
defesa, tem um exclusivo potencial lesivo á integridade física e psicológica do
ser  humano,  daí  porque  sua  natureza  é  diversa  dos  demais  objetos
apreendidos.

Outro aspecto importante para diferenciação entre as armas de fogo
e os demais objetos refere-se a sua destinação.  Enquanto aquelas seguem ao
Comando do Exército da Circunscrição do Estado, estas podem sofrer diversos
tipos de tratamento, desde a sua devolução ao legítimo proprietário até mesmo
sua destruição.

Vejamos agora como os diversos setores do Fórum e do Juízo por
onde passam os instrumentos e objetos apreendidos devem proceder quando
de seu recebimento.
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3. Procedimentos dos Setores

A Instrução Normativa no. 20/2005 prevê que o envolvimento direto
dos seguintes  setores  nas  tarefas de recebimento,  transferência,  custódia  e
destinação dos instrumentos e objetos:

 Distribuição;
 Protocolo Integrado;
 Secretarias das Varas Criminais;
 Gerência de Segurança.

Atenção! Com  a  instalação  da  Recepção  no  Fórum  Gumersindo
Bessa,  a Distribuição e o Protocolo Integrado serão unificados em um único
setor.

3.1.  Recebimento  dos  instrumentos  e  objetos  apreendidos
pela Distribuição ou Protocolo Integrado.

Ao ser apreendido pela autoridade policial, o objeto (arma de fogo ou
outro  bem)  é  direcionado  à  guarda  do  Poder  Judiciário,  que  o  vincula  a
determinado processo criminal como meio de prova.

No Fórum Gumercindo Bessa, os agentes policiais se dirigem para
este fim à Distribuição ou ao Protocolo Integrado.

A  Distribuição  está  apta  a  receber  os  instrumentos  ou  objetos
apreendidos ligados a delitos, para cuja apuração nenhum Juízo Criminal esteja
prevento. Isto normalmente ocorre quando estes objetos vêm acompanhando o
inquérito  policial  inédito,  ou  seja,  não  precedido  de  prisão  em  flagrante
comunicada ao Poder Judiciário ou mesmo de pedidos de prisão preventiva ou
provisória que dão sustentáculo à investigação policial.

Ao contrário, se  algum destes  pedidos  já  tenha sido submetido a
alguma Vara Criminal, os objetos devem ser entregues no Protocolo Integrado,
que encaminhará ao Juízo competente.

Isto ocorre porque nestes casos (comunicação de flagrante, pedido
de prisão  preventiva  etc.)  dá-se  a  prevenção  do Juízo,  ou  seja,  torna-se  o
competente para apreciar todos os demais pedidos ligados ao fato ali narrado.

Resumindo:

 Se já há processo em alguma Vara Criminal ligado ao fato que
originou a apreensão dos instrumentos ou objetos, o Protocolo
Integrado recebe;

 Se com a entrega dos objetos alguma peça processual está sendo
encaminhada, dando conta de um fato submetido à Justiça de
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forma inédita, a Distribuição recebe, até porque deverá distribuir
a peça processual (inquérito), tornando alguma Vara preventa. 

Atenção! Instalada,  em  ambas  as  hipóteses  a  Recepção  será  a
responsável pelo recebimento dos objetos. 

Acompanhe agora o passo a passo, considerando a situação de o
agente policial comparecer na Distribuição do Fórum Gumercindo Bessa para
fazer protocolar o inquérito policial juntamente com os instrumentos e objetos
apreendidos:

Atenção!  As  Delegacias  normalmente  encaminham  as  armas  à
Justiça juntamente com os inquéritos policiais.

Passo  1: Verificar  se  alguma  peça  processual  (comunicação  de
flagrante  ou  pedido  de  prisão  preventiva)  ou  ação  penal  foi  distribuída
anteriormente ao inquérito. Se sim, encaminhar o agente policial ao Protocolo
Integrado,  pois  o  inquérito  e  as  armas  serão  recebidos  como  documentos
relacionados ao processo já existente. Se não, siga o próximo passo.

Passo 2: Conferir se os instrumentos e/ou objetos entregues estão
descritos nos autos de apreensão existente no inquérito policial. 

Atenção! O objeto não relacionado no auto de apreensão não deve
ser recebido.

Atenção! Também deve  ser  recusado o recebimento  de veículos
automotores,  importâncias  em  dinheiro,  substâncias  entorpecentes  ou
quaisquer  outros  bens,  cuja  custódia  se  torne  impossível  ou  impraticável,
especialmente pela ausência de espaço físico adequado. Para dirimir a dúvida,
sempre  consultar  a  Direção  do  Fórum  Gumercindo  Bessa.  Ver  art.  3o.  da
Instrução no. 20/2005.

Atenção! Na  conferência  dos  objetos,  verificar  a quantidade e  a
individualização. Se a quantidade for menor do que a descrita no auto, anotar
esta observação no termo de recebimento mencionado no Passo 3.

Atenção!  Em se tratando de dinheiro,  o agente policial  deve ser
orientado a procurar a Secretaria da Vara ao qual o processo for distribuído
para solicitar a respectiva guia de depósito judicial.

Atenção! Neste instante, a Distribuição ou Protocolo não deve se
preocupar  em conferir  se  a  Delegacia  deixou  de  encaminhar  algum objeto
descrito no auto de apreensão. Esta tarefa cabe à Secretaria.

Atenção! As armas e outros materiais apreendidos não poderão ser
entregues nos plantões judiciais, devendo o técnico responsável recusar o seu
recebimento  durante  estes  turnos.   A  autoridade policial  deverá  proceder  a
entrega destes objetos no primeiro dia de expediente forense normal, através
de ofício com vinculação a peça anteriormente entregue.
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Passo 3: Preencher em 02 vias Termo de Recebimento, conforme
modelo definido no Anexo Único da Instrução Normativa n.º 20/2005, fazendo
constar as características e o estado dos objetos recebidos.  

 A 1ª via acompanhará os objetos recebidos, com ou sem os autos
de processo, até a Secretaria da respectiva Vara, onde, após envio
dos  objetos  à  Gerência  de  Segurança  mediante  recibo  nesta
mesma via, será juntada ao processo; os dados nele constantes
servirão para cadastrar os objetos no Módulo de Armas do SCP –
Sistema de Controle Processual do 1o. Grau;

 A 2ª via permanecerá com a Distribuição ou Protocolo Integrado,
que  colherá  o  recibo  do Técnico  Judiciário  do  Atendimento ao
Público da Secretaria, servindo como comprovante de entrega a
ser arquivado em pasta própria.

Atenção! No preenchimento do Termo e em se tratando de armas
de fogo, devem ser especificados o tipo, calibre, estado, número de série, se
houver, ou indicação de que está raspado ou inexistente, bem como se está
acompanhado de munição.  

Atenção! Caso exista informação no auto de apreensão, constar no
termo, no campo de observações1, se a arma é raiada ou lisa. 

 
Passo  4: Assinar  o  protocolo  de  entrega  do  agente  policial,

confirmando o recebimento dos instrumentos e objetos entregues.

Atenção!  O termo de recebimento mencionado no Passo 3 acima
não é entregue ao agente policial. Este já dispõe do seu próprio.

Passo 5: Distribuir  o inquérito policial, colocando seu número nas
duas vias do termo de recebimento.

Passo  6: Encaminhar  os  instrumentos  e  objetos  recebidos  ao
Técnico Judiciário do Atendimento ao Público da Secretaria da respectiva Vara,
colhendo seu recibo na 2a. via do termo de recebimento.

Passo 7: Arquivar a via do termo de recebimento em pasta própria. 

3.2. Recebimento dos objetos apreendidos pelo Atendimento
ao Público da Secretaria

Os objetos (armas de fogo e outros materiais) que forem enviados
pela Distribuição ou Protocolo ao Atendimento da Secretaria, devem, mais uma

1 Raiada é a arma que contém estrias no interior de seu cano que fazem o projétil girar em torno
de  si,  possibilitando um  melhor  aproveitamento de  sua  trajetória  no  momento  do  disparo,
característica das armas de precisão; já a lisa é a arma que não tem estas estrias e em razão
disso, sua trajetória é menos retilínea e precisa que a do tipo raiada, e normalmente é vista nas
espingardas.
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vez, ser conferidos de forma minuciosa, levando-se em conta inclusive, além do
termo de recebimento, o auto de apreensão.

Atenção! Lembre-se sempre de verificar nas armas de fogo se as
mesmas estão acompanhadas de munição, pois estas devem ser vinculadas ao
processo de forma autônoma das armas, isto é, serão cadastradas no Módulo
de Armas do SCP separadamente, mas sempre com a anotação no registro da
arma de que ela veio acompanhada dos referidos projéteis e sua quantidade. 

 O técnico responsável pelo atendimento será, normalmente, aquele
que também irá receber, conferir e cadastrar os objetos apreendidos.

Assim  como  orientado  na  oportunidade  do  recebimento  dos
bens/armas pela Distribuição ou Protocolo Integrado, item 3.1 acima, no caso
de diferença essencial2 entre o objeto apresentado e o descrito, após análise do
termo de recebimento e do auto de apreensão e respectiva conferência dos
objetos, o técnico do Atendimento ao Público da Secretaria deverá recusar o
recebimento, ocasião em que a Distribuição ou Protocolo manterá contato com
a autoridade policial para regularizar a deficiência.

Havendo, contudo, ausência de um ou mais objetos, ou verificação
de que algum objeto apresentado não consta na lista do auto de apreensão, o
responsável  pelo atendimento da Secretaria receberá  os  referidos objetos e
certificará  nos  autos  a  discordância  entre  o  auto  de  apreensão  e  os  bens
efetivamente  encaminhados,  com  a  indicação  daqueles  que  não  foram
entregues ou entregues sem a devida inclusão nos autos (ver certidão no passo
09 do item 3.2.1. abaixo).

Atenção! Se o objeto recebido for oriundo de processo já existente,
deve  o  técnico  responsável  buscar  a  referida  peça  ou  ação  penal  no  local
devido, após consulta no SCP, e realizar a juntada do auto de apreensão ao
processo.  

3.2.1.  O  que  o  Técnico  Judiciário  do  Atendimento  ao  Público  da
Secretaria deve fazer quando receber os instrumentos ou objetos de
crime?

Conferidos  os  bens  encaminhados,  o  técnico  do  atendimento  ao
público  da  Secretaria  assinará  a  segunda  via  do  termo  de  recebimento,
devolvendo-a ao agente do Protocolo Integrado ou Distribuição, ficando com a
primeira via para juntada nos autos, após as providências de envio do material
à Gerência de Segurança.  

Antes, porém, é preciso cadastrar no Módulo de Armas os objetos
recebidos. Acompanhe o passo a passo abaixo.

2 Será  essencial  a  diferença  quando não houver  qualquer  correspondência entre  o  objeto
apresentado e o descrito, como por exemplo: apresentada uma espingarda, consta no termo ou
no auto de apreensão a descrição de um revolver calibre 38.
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Atenção! A via do termo de recebimento dos objetos é importante
neste momento, pois contém as informações dos objetos a serem cadastradas
no Módulo de Armas do SCP.

Passo 1: No menu ‘CARTÓRIO’ – ‘BENS E ARMAS’, escolha a opção
‘REGISTRO’. 

Passo 2: Digitar o número do processo ou peça ao qual os objetos
serão vinculados. Após, clicar em ‘Enviar’. 
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Passo  3: Na  tela  de  ‘REGISTRO  DE  BENS  E  ARMAS’,  no  canto

inferior esquerdo, clicar no botão ‘Novo Bem’ ou ‘Nova Arma’, respectivamente,
caso se deseje vincular um bem apreendido ou uma arma ao processo ou peça
processual. 
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Atenção!  Clicando em quaisquer  dos botões acima, o SCP abrirá
campos para o cadastro do novo bem ou arma.

Passo 4:  Selecionado o botão ‘Nova Arma’,  conforme tela acima,
preencher o campo de numeração da arma ou, caso a arma não tenha número,
selecionar o botão ‘Sem Número’.

Atenção! Esta  numeração  poderá  ser  importante  para  indicar  o
eventual proprietário da arma.

Atenção! Normalmente, não possuem qualquer tipo de numeração
as armas artesanais. Será considerada sem numeração a arma que tiver a sua
raspada  Fazendo-se  esta  escolha,  o  sistema  irá  desabilitar  o  campo  de
numeração de arma, conforme o exemplo adiante.
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Passo 5: Escolher, nos campos próprios, o tipo e o calibre da arma.

Atenção! Caso não seja informado precisamente o tipo de arma no
auto de apreensão, no campo ‘Tipo’ deve-se escolher a opção ‘ARTESANAL’.

Atenção! Na ocorrência de diferença essencial no auto de apreensão
ou no termo de recebimento, mais uma vez é orientado a sua recusa por parte
do técnico.  Mas se apenas a especificação referente ao tipo de arma estiver
ausente e verificando o técnico que claramente há possibilidade de se averiguar
a sua espécie, poderá o mesmo proceder a indicação no sistema.

Passo  6: No  campo  ‘Observação’,  cadastrar  os  demais  dados
pertinentes à arma constantes no auto de apreensão, tais como:

 Se a arma vier acompanhada de munição e sua quantidade;

Atenção! As  munições  devem  ser  cadastradas  no  Módulo  de
Registro de Bens e Armas como um bem. Leia mais a respeito no item 3.2.1.2
abaixo, ‘Como o técnico deve realizar o cadastro de bens?’.

 Se a arma é lisa ou raiada (estrias), caso haja indicação no
termo;

 O modelo e marca da arma, se houver a indicação ou for
claro por simples observação;

 O estado da arma, havendo indicação no auto de apreensão
ou termo de recebimento;
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 Outras  observações  pertinentes  contidas  no  auto  de
apreensão ou no termo de recebimento.

Passo 7: Indicar a data de recebimento da arma na Secretaria.

Passo 8: Após efetuar todas as inclusões,  proceder a uma rápida
revisão  das  informações  cadastradas.  Estando  em  ordem,  clicar  no  botão
‘GRAVAR’.

Com a gravação, o sistema retornará à tela inicial  de registro de
bens  e  armas,  ainda  no  âmbito  do  processo  selecionado,  já  com  a
disponibilização dos dados pertinentes ao objeto cadastrado nos campos ‘Lista
de Bens’ ou ‘Lista de Armas’.

Atenção! Antes de gravar, verifique atentamente se o processo ao
qual está vinculando bens/armas está correto.  Uma vez incluído, não há como
excluir o registro.
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Passo 9: Repetir os passos acima para o cadastro de outras armas
ou objetos constantes no termo de recebimento. Depois de cadastrados todos
os bens e armas, certificar nos autos a que estão vinculados, a conferência e o
seu recebimento.

Atenção!  Nesta  certidão,  o  técnico  deve  fazer  constar  não só  a
conferência  e  o  recebimento,  como  também  a  não  entrega  de  bens
relacionados no auto de apreensão, consignando expressamente este fato para
ulterior análise do Juiz, que poderá adotar providências neste sentido.

CERTIDÃO

Certifico que procedi à conferência e ao recebimento
dos bens/armas remetidos com o presente inquérito
policial.  Certifico  ainda  que  o  bem  _________
constante no auto de apreensão de fl. ___ não foi
encaminhado a este Juízo, não constando termo de
entrega nos autos. 

{cidade}, ___ de ___________ de 20___.

_______________________
Escrivão
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Passo 10: Entregar no paiol do Fórum Gumersindo Bessa os bens e
armas cadastrados,  colhendo recibo  do responsável  na 1a.  via  do termo de
recebimento. 

Atenção! Este  passo  somente  pode  ser  executado  após  a
movimentação dos bens e armas cadastrados para o paiol. Confira o item 3.2.2
abaixo e realize a movimentação.

Passo 11: Juntar a 1a. via do termo de recebimento com o recibo do
responsável  pelo  paiol  do  Fórum  Gumercindo  Bessa  no  processo  ou  peça
processual correspondente.

Atenção! Se as armas ou objetos vieram acompanhados apenas de
ofício e auto de apreensão da autoridade policial, estes serão acostados neste
momento.

JUNTADA

Junto a estes autos 1a. via do termo de recebimento.

{cidade}, ___ de ___________ de 20___.

________________________________
Técnico Judiciário

3.2.1.1.1. Como o Técnico Judiciário deve proceder caso haja
necessidade de alteração de dados no registro de armas.

No Passo 8 do item anterior,  solicitamos que se  faça uma rápida
conferência  dos  dados  inseridos  objetivando  corrigir  erros  de  ortografia  ou
mesmo  de  conteúdo.  Caso  estes  equívocos  venham ser  percebidos  após  o
comando de gravação, até que os bens e armas sejam movimentados para o
paiol é possível corrigir. 

Acompanhe abaixo:

Passo 1:  No campo ‘Lista de Armas’, verificar o cadastro da arma
que necessita  de alteração e clicar na figura da coluna ‘Editar’.  Os mesmos
campos preenchidos  no  cadastramento original  serão novamente  habilitados
trazendo as informações existentes.
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Passo 2: Alterar os dados necessários. Após, clicar no bota ‘Gravar’. 

 
3.2.1.2. Como o técnico deverá realizar o registro de bens?
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Veja agora como cadastrar objetos apreendidos constantes no termo
de recebimento. Observe que num mesmo processo pode haver bens e armas
simultaneamente. 

Atenção! Mais  uma  vez  alertamos  que  as  munições  devem  ser
cadastradas como Bem e não como Arma.

Acompanhe o passo a passo abaixo.
 

Passo 1: Realizar os Passos 1 a 3 do item ‘3.2.1. O que o Técnico Judiciário do
Atendimento  ao  Público  da  Secretaria  deve  fazer  quando  receber  os
instrumentos ou objetos de crime?’ acima, clicando no botão ‘Novo Bem’.

Passo 2: No campo de ‘Descrição do Bem’, digitar as características
descritas  no  termo  de  recebimento  e  auto  de  apreensão.  No  campo  de
‘Observação’  anotar  outras  informações  que  possam  identificar  o  bem
apreendido a partir dos dados que o técnico tem à mão.
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Passo 3: No campo ‘Data de Entrada’, indicar a data de recebimento
do bem na Secretaria. Após, realizar rápida conferência dos dados incluídos e
clicar no botão ‘GRAVAR’.

Atenção! Se após a gravação houver necessidade de alterar dados,
basta proceder conforme o descrito no item 3.2.1.1.1 acima ‘Como o Técnico
Judiciário  deve  proceder  caso  haja  necessidade  de  alteração  de  dados  no
registro de armas’.

3.2.2.  Como  o  técnico  irá  realizar  a  movimentação  de
armas/bens no sistema para o depósito?

Cadastrados  na  Secretaria,  todos  os  bens  e  armas  devem  ser
encaminhados  ao  paiol,  onde  permanecerão  até  o  trânsito  em  julgado  da
sentença penal, onde o Juiz consignará a sua destinação.

O Módulo de Armas será utilizado para remeter as armas e objetos
cadastrados para o paiol. Veja como fazê-lo nos passos abaixo.

Passo 1: Na tela de ‘Registro de Bens e Armas’, nos campos ‘Lista
de Bens’ e ‘Lista de Armas’ há uma coluna denominada ‘Movimento’. Clicar no
ícone existente nesta coluna.
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Passo  2: Na  tela  de  ‘Movimentação  de  Bens  e  Armas’  aberta,
preencher o campo de ‘Observação para encaminhamento’, com qualquer tipo
de informação pertinente ao envio do material indicado, bem como o campo
‘Data de Saída’ do bem ou arma da Secretaria, com a data em que o bem ou
arma está sendo encaminhado ao paiol. 
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Passo 3: No campo ‘Local  do Destino’,  selecionar  a única opção,
‘Depósito’, o paiol para onde os bens e armas devem ser encaminhados. Após,
clicar no botão ‘GRAVAR’,  aparecendo a mensagem ‘Operação realizada com
sucesso’.
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Passo 4: Realizar os passos acima para cada um dos bens ou armas
cadastrados, até que todos tenham sido encaminhados pelo sistema ao paiol.

Passo  5: Realizar  os  Passos  10  e  11  do  item  3.2.1.  acima,
transferindo os bens e armas ao paiol.

Atenção! Se necessário, solicite o auxílio da Gerência de Segurança
ou da Supervisão do Fórum Gumercindo Bessa para o transporte dos bens e
armas ao paiol.

Atenção!  Lembre-se  que  os  bens  e  armas  devem  estar
corretamente  identificados  com  o  número  do  processo  para  serem
encaminhados ao paiol.

Atenção! É aconselhável que o cadastro e transferência se dê no
mesmo dia em que chegue na Secretaria,  sempre pelo  mesmo funcionário,
evitando o acúmulo destes materiais na Vara. 

3.2.3.  Como o técnico deve proceder para solicitar  bens e
armas no paiol para serem apresentados em audiência?

Sempre  que  solicitado  pelo  Juízo,  com  no  mínimo  24  horas  de
antecedência,  o  instrumento  de  crime  ou  objeto  apreendido  deve  ser
apresentado  na  respectiva  Secretaria.  É  o  que  dispõe  o  art.  6o.,  §  2o.  da
Instrução Normativa no. 20/2005.
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Assim, sempre que o Juiz necessitar de uma arma, por exemplo, a
fim de ser exibida em audiência de instrução criminal, deve solicitar ao paiol
com 24 horas de antecedência, que a encaminhe para a Vara.

Como fazê-lo?

Passo único: Encaminhar e-mail para o paiol no endereço eletrônico
paiolfgb@tj.se.gov.br solicitando a transferência temporária da arma ou objeto,
descrevendo-o, indicando o processo e a data da audiência. 

Atenção! O e-mail deve ser encaminhado pelo Chefe de Secretaria,
utilizando o e-mail da própria Vara. Não dispondo ou desconhecendo sua senha,
manter contato com a Gerência de Suporte da Diretoria de Tecnologia no Ramal
3353.

Atenção! Em breve, a Diretoria de Tecnologia disponibilizará esta
solicitação dentro do próprio SCP.

3.2.4.  O  que  o  técnico  deve  fazer  para  confirmar  o
recebimento do objeto ou arma enviado temporariamente pelo paiol?

Com  a  chegada  do  material  solicitado  temporariamente,  faz-se
necessário agora que o técnico faça a chamada ‘VALIDAÇÃO’, que nada mais é
do que confirmar o recebimento do objeto ou arma pela Secretaria, através do
SCP.

Veja como é simples:

Passo 1: No menu ‘CARTÓRIO’  –  ‘BENS/ARMAS’,  clicar  na opção
‘VALIDAÇÃO’.
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Passo 2: No campo ‘PROCESSO’  colocar o número do processo a
que se refira o objeto ou arma e clicar no botão ‘ENVIAR’
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Passo 3: Na tela de validação, clicar no símbolo   para abrir os
campos de confirmação do recebimento, que irão aparecer mais abaixo.

Passo 4: Conferir os dados do bem ou arma encaminhada, indicar a
data da efetiva entrada e, no campo observação, anotar qualquer informação
pertinente.

Passo 5: Clicar no botão ‘Gravar’ para finalizar a operação.

3.2.5. O que o técnico deve fazer para devolver ao paiol o
objeto ou arma enviado temporariamente para a Secretaria?

Como já sabemos, a natureza deste tipo de solicitação é temporária,
limitada à finalidade que a originou, como uma audiência.  Portanto, ao término
desta, o técnico deverá devolver ao paiol os objetos solicitados.

Este  retorno  ao  depósito  seguirá  o  procedimento  previsto  para  o
regular encaminhamento descrito no item 3.2.2 acima.

Como  tudo  neste  sistema,  também  não  há  dificuldades  nesta
operação! Vejamos:

Passo  1:  No  menu  ‘CARTÓRIO’–  ‘BENS/ARMAS’,  clicar  na  opção
‘REGISTRO’.
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Passo 2: Preencher com o número do processo a que está vinculado
o objeto e clicar em ‘ENVIAR’.

Passo  3:  Clicar  no  ícone  existente  na  coluna  denominada
‘Movimento’, nos campos ‘Lista de Bens’ e ‘Lista de Armas’, de acordo com o
objeto a ser devolvido.
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Passo 4: Preencher os campos da tela disponibilizada para registro
das informações sobre a devolução do bem, conforme indicações abaixo:

 ‘Observação para encaminhamento’: onde
serão introduzidas as informações relativas
a  alguma  característica  do  bem  ou  do
envio, tais como o seu acondicionamento e
a finalidade da emissão, entre outras;

 ‘Data  de  Saída’:  a  data  da  efetiva
devolução do objeto ao paiol;

 ‘Local de Destino’, sempre o Depósito.
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Passo 5: Conferir as informações cadastradas e, nada havendo para
modificar, clicar em ‘Gravar’, finalizando a operação.

Passo 6: Devolver efetivamente os bens e armas ao paiol.

3.2.6. Controle dos Processos redistribuídos com pendência
de bens ou armas

A redistribuição de processos é tarefa usual, realizada quando houver
necessidade de se modificar a competência para o processo e julgamento de
determinada ação.

É comum existir redistribuição de processos internamente, entre as
Varas do FGB, ou mesmo para outras unidades fora do prédio. É possível que
nestes processos redistribuídos haja instrumentos/objetos ou armas vinculadas.

Quando da efetiva redistribuição do processo com armas ou objetos
vinculados na Vara competente, o SCP listará na tela inicial  estes processos
redistribuídos para que o técnico possa confirmar a vinculação das armas. É o
que veremos no próximo item.

3.2.6.1.  O que fazer quando o relatório de confirmação de
armas em processos redistribuídos estiver preenchido?
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A  informação  gerencial  de  ‘Confirmação  de  armas  em  processos
redistribuídos’  servirá  de  alerta  ao  técnico  para  regularizar  a  vinculação  de
instrumento/objeto ou arma aos processos redistribuídos de outra Vara, onde
originariamente foram vinculados.

Registre-se ainda que sta vinculação não implica em manter estes
instrumentos ou objetos fisicamente com a Vara que confirma a vinculação,
pois  permanecerão  sob  a  custódia  da  Gerência  de  Segurança  do  Fórum
Gumercindo Bessa.

Um exemplo típico desta situação ocorre entre as Varas criminais do
FGB e a VEMPA nas hipóteses de feitos com suspensão condicional do processo,
redistribuídos para esta última, para os fins de acompanhamento das condições
suspensivas.

Os passos são simples:

Passo  1: Na  tela  inicial  do  SCP,  na  informação  gerencial
‘CONFIRMAÇÃO  DE  ARMAS  EM  PROCESSOS  REDISTRIBUÍDOS’,  clicar  na
numeração que aparece à direita da informação.

Passo 2: Na lista de confirmação que irá aparecer, clicar no número
relativo ao campo ‘processo atual’.
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Passo 3: Clicar  no  botão ‘Aceitar’  para  que sejam vinculados  os
bens/armas ao processo atual.
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Passo 4: Enviar e-mail para a Gerência de Segurança, através do
endereço paiolfgb@tj.se.gov.br, indicando a redistribuição e o novo número do
processo para que o setor responsável possa proceder a alteração do número
do processo na etiqueta do bem/arma. 

Atenção ! Observe que os bens e armas não serão removidos para o
novo Juízo. Permanecerão no paiol do Fórum Gumercindo Bessa, sob a custódia
da Gerência de Segurança. O sistema controlará a tramitação do processo e
informará  quando  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  para  os  fins  de
destinação.

4. Conclusão

Com  estes  procedimentos,  as  informações  de  todos  os
objetos/instrumentos  e  armas  por  ventura  recebidos  pelo  Tribunal  serão
sempre  interligados  pelo  sistema ao  seu  respectivo  processo,  não  havendo
qualquer necessidade de controle manual em separado.

Por conseqüência,  o  ganho de funcionalidade e  integração destas
informações  irá  render  a  todos  os  usuários  a  possibilidade  de  controle,
identificação e consulta imediatas, com a vantagem de não ser preciso ocupar o
espaço da Secretaria para a guarda e acondicionamento destes materiais, que
ficarão  sob  a  responsabilidade  de  setor  dotado  de  estrutura  adequada  à
atividade.

Ao final deste Manual fica a ressalva que a pretensão deste pequeno
apanhado não esgota as possibilidades concretas oriundas da apreensão de
armas e instrumentos/objetos.  A ferramenta servirá como um auxiliar para que
o usuário possa desenvolver suas atividades de forma mais completa e com o
tempo aumentar  o  seu  nível  de  compreensão dos  instrumentos  disponíveis,
trazendo maior segurança e produtividade no registro dos instrumentos/objetos
ou armas apreendidos.

É  interessante  ressaltar  que  esta  ferramenta  ainda  está  em
desenvolvimento, de maneira que dúvidas e sugestões podem surgir. Contribua
neste sentido com contato com a Diretoria de Modernização Judicial,  através
dos e-mails  adriano@tj.se.gov.br ou  rbm@tj.se.gov.br, ou com a Diretoria de
Tecnologia, no e-mail Suzana@tj.se.gov.br.  


