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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI)
IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 
 
TÍTULO 
GESTÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE BENS APREENDIDOS
 
IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

NOMES 
GISELE VIEIRA MURATORI RODRIGUES PINHEIRO
EMAILS E UNIDADES IDEALIZADORAS 
sepju.gvs@trf1.jus.br 
 
CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 
 
CATEGORIA 
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (eficiência, eficácia, efetividade)
 
UNIDADES ENVOLVIDAS 
SEPJU E VARAS 
O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO 
- Dificuldade de identificar no Depósito Judicial de Bens Apreendidos as varas e os processos a que pertenciam 
cada bem acautelado; 
- Dificuldade de localizar os bens depositados quando solicitados pelas varas;
- Risco de perda dos bens por ausência de organização;
 
O QUE CONTRIBUIU PARA SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO
- O apoio à iniciativa pelo então Juiz Diretor da Subseção Antônio Francisco do Nascimento com a edição da 
portaria DISUB/GVS 23/2012 que assegurou a continuida
Garantindo assim o cumprimento dos procedimentos, imprescindíveis à organização do depósito. 
- A realização de inventário antes da efetiva implantação da medida, com o objetivo de sanear as irregularidad
encontradas no depósito judicial. 
 
RESUMO 
 

O procedimento consiste na movimentação do bem apreendido dentro da Subseção Judiciária lacrado, com 
diminuição considerável de repetidas conferências para a movimentação de bens dentro da Subseção.
 
DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA)
 

O bem apreendido é recebido e conferido diretamente pela vara competente e, caso seja objeto de acautelamento 
no depósito judicial, este bem, ou o conjunto de bens é lacrado e identificado para entrega no De

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
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TIPO  
GESTÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE BENS APREENDIDOS JUDICIAL

 

I RODRIGUES PINHEIRO 
 

QUANDO FOI IMPL
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (eficiência, eficácia, efetividade) 30/04/2012

 

Dificuldade de identificar no Depósito Judicial de Bens Apreendidos as varas e os processos a que pertenciam 
Dificuldade de localizar os bens depositados quando solicitados pelas varas; 

dos bens por ausência de organização; 
O QUE CONTRIBUIU PARA SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO 

O apoio à iniciativa pelo então Juiz Diretor da Subseção Antônio Francisco do Nascimento com a edição da 
portaria DISUB/GVS 23/2012 que assegurou a continuidade do procedimento mesmo após sua saída da direção. 
Garantindo assim o cumprimento dos procedimentos, imprescindíveis à organização do depósito. 

A realização de inventário antes da efetiva implantação da medida, com o objetivo de sanear as irregularidad

O procedimento consiste na movimentação do bem apreendido dentro da Subseção Judiciária lacrado, com 
diminuição considerável de repetidas conferências para a movimentação de bens dentro da Subseção.

A COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

O bem apreendido é recebido e conferido diretamente pela vara competente e, caso seja objeto de acautelamento 
no depósito judicial, este bem, ou o conjunto de bens é lacrado e identificado para entrega no De

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 
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JUDICIAL 

QUANDO FOI IMPLANTADA 
2012 

Dificuldade de identificar no Depósito Judicial de Bens Apreendidos as varas e os processos a que pertenciam 

O apoio à iniciativa pelo então Juiz Diretor da Subseção Antônio Francisco do Nascimento com a edição da 
de do procedimento mesmo após sua saída da direção. 

Garantindo assim o cumprimento dos procedimentos, imprescindíveis à organização do depósito.  
A realização de inventário antes da efetiva implantação da medida, com o objetivo de sanear as irregularidades 

O procedimento consiste na movimentação do bem apreendido dentro da Subseção Judiciária lacrado, com 
diminuição considerável de repetidas conferências para a movimentação de bens dentro da Subseção. 

O bem apreendido é recebido e conferido diretamente pela vara competente e, caso seja objeto de acautelamento 
no depósito judicial, este bem, ou o conjunto de bens é lacrado e identificado para entrega no Depósito Judicial. 
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A relação com o controle dos bens que se encontram em cada caixa enviada os depósito é mantida pela vara.  
O servidor do depósito recebe da vara o bem objeto de acautelamento e confere os lacres e apõe etiqueta de 
identificação, inserindo os dados na planilha de controle e na guia de acautelamento que será devolvida à vara. 
O servidor do depósito não tem autorização para abrir o lacre aposto pela vara. 
Na hipótese de desacautelamento o servidor da vara recebe o bem e confere os lacres outrora colocados pela vara. 
O procedimento em detalhes encontra-se na Portaria n. 23/DISUB/GVS/2012 (anexo II). 
 
DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 
 

- Definição do tipo de lacre seria colocado na vara que assegurasse a inviolabilidade do involucro. A princípio os 
lacres eram etiquetas colocadas nas aberturas das caixas apenas com a assinatura do servidor que lacrou e vinham 
sem qualquer identificação isso. Viu-se que as etiquetas mostravam-se eficientes, apenas necessitando identificar 
adequadamente o servidor que lacrava. 
- Houve dúvida quanto à necessidade de lacrar adequadamente os bens que já se encontravam no depósito judicial, 
o que geraria uma demanda para a vara. Definiu-se por não lacrar estes bens e entregá-los com conferência quando 
desacautelados somente sendo lacrados em caso de retorno ao depósito judicial após desacautelamento. 
- Oficial de justiça solicitou a realização de avaliação de bem apreendido lacrado pela vara dentro do depósito 
judicial, entendeu-se que o bem para realização da avaliação deve ser desacautelado para retirada dos lacres e 
avaliação nas dependências da vara. 
 
CRONOGRAMA DO PROJETO 
 

INVENTÁRIO 
 
Dividido nas etapas a seguir: 
 
- levantamento dos bens acautelados no depósito (não será necessário relacionar os bens que se encontrem em 
invólucros devidamente lacrados pela polícia federal); 
 
- fazer um comparativo entre os bens levantados e os relacionados nos processos a que se referem os bens, 
informando em caso de divergência; 
 
- Informar às varas caso haja bens de processos que não estejam mais em tramitação, seja por arquivamento, 
encaminhamento a outro juízo por incompetência ou encaminhamento ao MPF em definitivo conforme 
PROVIMENTO/COGER N.37/09 e CIRCULAR/COGER N.27/09, neste último caso a comissão deverá informar 
também em qual vara encontra-se tramitando, caso o autos já tenham retornado à Justiça Federal para distribuição; 
 
- Devolver às varas os bens que, pelo Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, não devam ser acautelados 
em depósito. 
 
NOVO PROCEDIMENTO 
 
- Todos os bens seriam entregues ao depósito conforme Portaria n. 23/DISUB/GVS/2012. 
  
RECURSOS ENVOLVIDOS 
 
FISICOS (MATERIAL E PESSOAL) FINANCEIROS 
- CAIXAS DIVERSAS - reaproveitadas dos materiais de 
consumo adquiridos pela Subseção; 

Somente os gastos com fita adesiva que não foi 
contabilizado, pois já fazem parte dos materiais de 
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- QUATRO SERVIDORES - trabalhando fora do 
expediente, em regime de compensação de horas; 
- ETIQUETAS - para identificação e lacre dos bens; 
- LUVAS E MÁSCARAS - para manuseio dos bens 
durante o inventário; 
- FITA ADESIVA - para fechar as caixas; 

consumo pedidos habitualmente e não houve consumo 
substancial que justificasse tal contabilização. 

 
TEMPO INVESTIDO NA: 
 
CONCEPÇÃO IMPLANTAÇÃO 
Dois meses Um ano (havendo necessidade de realização de 

inventário) 
 
HOUVE TROCAS DE CONHECIMENTOS E/OU PARCERIAS? INDIQUE. 
 

Houve troca de conhecimentos dentro da unidade. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

- Diminuição significativa das conferências para a movimentação do bem apreendido dentro da Subseção; 
- Facilitação da localização com diminuição do tempo despendido no desacautelamento dos bens no depósito 
judicial; 
- Cientificação das unidades com consequente diminuição de acautelamento de bens quem de acordo com o 
Provimento Geral e normas vigentes, devem ter outros destinos que não o depósito judicial; 
- Segurança e tranquilidade na conferência dos bens quando da entrega à Subseção, já que não são mais 
conferidos no balcão de atendimento do setor de distribuição; 

 
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
 
MACRODESAFIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 
- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 
- Aperfeiçoamento na gestão de custos; 

Agilizar os trâmites judiciais e Otimizar custos 
operacionais: 
- diminuindo o número de servidores em conferências 
repetidas para acautelar e desacautelar bens 
apreendidos, dentro da mesma Subseção, de no mínimo 
4 para apenas 1 conferência; 
- diminuindo o tempo do servidor na localização do bem 
no depósito no momento do desacautelamento;  
- diminuindo o espaço necessário para o acautelamento 
de bens apreendidos. 

 
HOUVE DIVULGAÇÃO DA BP/BI OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE. 
 

Não. 
 
A BP/BI AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA NA MESMA OU EM OUTRAS UNIDADES? 
 

Sim, na Subseção Judiciária de Governador Valadares. 
 
TÍTULOS DOS ANEXOS 
 

Anexo I - PA - 5.830/2011 - INVENTÁRIO DOS BENS ACAUTELADOS NO DEPÓSITO JUDICIAL 



 
  

TRF 1ª REGIÃO   PÁGINA 4 DE 4 

Anexo II - Portaria N. 23/DISUB/GVS/2012 
 


