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Art. 1º O art. 6º do Ato Normativo Conjunto nº 007, de 29 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguin-te redação:

"Art. 6º As audiências, em primeiro grau de jurisdição e em processos administrativos disciplinares e sin-dicâncias, podem
ser realizadas por meio de videoconferência, devendo ser consideradas, no entanto, eventuais dificuldades de intimação de
partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de
responsabilidade aos advogados e procuradores, em provi-denciarem o comparecimento de partes e testemunhas a
qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.

Parágrafo único - As audiências, que não puderem ser realizadas de modo virtual, serão suspensas, sem a designação de
nova data, não devendo ser expedidas novas intimações às partes e aos advogados, en-quanto não houver o retorno das
atividades judiciais e administrativas no regime de expediente normal. "

Art. 2º Os Corregedores Geral de Justiça e das Comarcas do Interior, nos limites de suas competências, poderão disciplinar
o uso de videoconferência nas audiências a serem realizadas nos processos administra-tivos disciplinares e sindicâncias.

Art. 3º Este Ato Normativo Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias.

Dado e passado nesta Cidade de Salvador, aos 15 dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte.

Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Presidente

Desembargador CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO
1º Vice-Presidente

Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO
2º Vice-Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador OSVALDO ALMEIDA BOMFIM
Corregedor das Comarcas do Interior

*ATO NORMATIVO CONJUNTO N° 11, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
Disciplina o procedimento da retirada, guarda e custódia de armas de fogo, munições, artefatos explosivos e acessórios
apreendidos vinculados a processos judiciais e administrativos de competência do Poder Ju-diciário do Estado da Bahia.

O Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI-ÇA DO ESTADO DA BAHIA, o
Desembargador CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO, 1º Vice-Presidente, o Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO, 2º
Vice-Presidente, o Desembargador JO-SÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o Desembargador OSVALDO ALMEIDA BOMFIM, CORREGEDOR DAS
COMARCAS DO INTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
conjuntamente,

CONSIDERANDO a previsão do art. 158 do Código de Processo Penal, especialmente após alteração decorrente da Lei de
nº 13.964/2019, com inclusão dos arts. 158-A a 158-F no CPP, estabelecendo a guarda de vestígio relacionado à infração
penal;

CONSIDERANDO que o art. 25 da Lei n°10.826/2003 determina que "as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do
laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz
competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (qua-renta e oito) horas, para destruição ou doação";

CONSIDERANDO que a Resolução CNJ de nº 291/2019 determina, em seu art. 13, XI a vedação do "recebimento de armas
em fóruns, salvo excepcionalmente para exibição em processos, e apenas durante o ato";

e

CONSIDERANDO que a permanência de armas de fogo, munições e artefatos explosivos nas dependên-cias dos prédios
do Judiciário, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação e sob expressa ordem do magistrado competente e apenas
para o ato processual específicos, aumenta o risco de arrombamentos e invasões para subtração de tais artefatos, violando
as regras e princípios de segurança institucional,

RESOLVEM
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Art. 1º Fica vedado o acautelamento ou depósito de armas, munições ou quaisquer outros artefatos apre-endidos, ainda que
simulacro, vinculados a procedimentos judiciais ou administrativos, nas dependências do Poder Judiciário do Estado da
Bahia.

Parágrafo único. A partir da vigência do presente Ato Conjunto os objetos acima indicados não mais serão recebidos pela
Secretaria ou qualquer serventia, salvo por ordem expressa da autoridade judicial compe-tente, para uso exclusivamente
em ato processual específico, com as devidas cautelas.

Art. 2º O acervo existente nas dependências do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que já esteja em condições de
destruição pelo Exército, deverá ser devidamente identificado e relatado à Comissão Per-manente de Segurança, para que
seja providenciada a retirada, conforme planejamento próprio, pelo Gabi-nete de Segurança Institucional (GSI).

§ 1º O Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, sob pena de sanção disciplinar, nos termos da Lei nº 10.845/2007, fará
o levantamento e identificação do armamento que estiver em condições de destruição pelo Exército, de tudo certificado nos
respectivos autos, no prazo de 30 dias da vigência deste Ato Con-junto, cujo relatório, após conferido pelo magistrado titular
ou substituto, será imediatamente encaminha-do, conforme consta do caput.

§ 2º O armamento, inclusive arma branca e acessórios, que não tiver identificação do processo ao qual está vinculado,
deverá ser encaminhado para destruição, com os dados que forem possíveis indicar.

Art. 3º O armamento existente nas serventias que não estiver pronto para a destruição será igualmente re-lacionado, nos
mesmos termos do artigo anterior, para que a Comissão de Segurança providencie a remes-sa à central de custódia dos
vestígios ou similar, conforme determinação do art. 158-E do Código de Pro-cesso Penal.

§ 1º Caberá ao magistrado titular ou substituto providenciar a intimação das partes para que se manifestem sobre o laudo
pericial e, não havendo objeção ou sendo esta indeferida com trânsito julgado, será comuni-cada à central de custódia dos
vestígios ou similar, para a devida destruição.

§ 2º Conforme decisão judicial própria, não serão encaminhados para destruição e serão restituídos os ob-jetos pertencentes
às Forças Armadas e às forças de segurança pública municipal, estadual e federal, bem como ao proprietário de boa-fé, nos
termos da legislação.

§ 3º Caberá ao Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, sob coordenação da Comissão Permanente de
Segurança, adotar os procedimentos de recolhimento e de transporte das armas para des-truição no Exército Brasileiro ou
para a guarda na central de custódia dos vestígios ou similar, para o efe-tivo cumprimento desta Resolução.

Art. 4º Não poderão ser arquivados ou baixados definitivamente os autos onde constem armas, munições ou quaisquer
outros artefatos apreendidos, ainda que simulacro, vinculados a procedimentos judiciais ou administrativos, sem a informação
sobre a destinação final.

Art. 5º A Comissão Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça da Bahia fica autorizada a adotar providências para que
seja firmado Termo de Cooperação Técnica entre o Poder Judiciário e o Poder Exe-cutivo, com o objetivo de aperfeiçoamento
do procedimento relativo ao trâmite de realização das perícias e entrega dos respectivos laudos periciais, referentes às
armas de fogo e acessórios.

Art. 6º Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-rio.

Dado e passado nesta Cidade de Salvador, aos 10 dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte.

Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Presidente

Desembargador CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO
1º Vice-Presidente

Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO
2º Vice-Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador OSVALDO ALMEIDA BOMFIM
Corregedor das Comarcas do Interior


