
 
 
 

TRF 1ª REGIÃO   PÁGINA 1 DE 3 

 

 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI) 

IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

 

TÍTULO TIPO  

Edital de destinação de bens apreendidos JUDICIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

 

NOMES 

Juliana Vieira Salles  

Sheslon Lucas Vieira de Souza 

 

EMAILS E UNIDADES IDEALIZADORAS 

juliana.salles@trf1.jus.br 

sheslon.souza@trf1.jus.br 

 

CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

 

CATEGORIA QUANDO FOI IMPLANTADA 

GESTÃO JUDICIAL (gabinetes e varas) 18/03/2016 

 

UNIDADES ENVOLVIDAS 

35ª vara federal SJMG 

NUTEC – Núcleo de Tecnologia da Informação 

NUMES – Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança 

 

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO 

Adequar o procedimento administrativo da Vara às determinações do CNJ, em especial a Resolução 63 de 

16/12/2008 e a Recomendação 30 de 10/02/2010, que versam sobre procedimentos de bens apreendidos.  

A falta de espaço na vara para a guarda de bens. 

A dificuldade de controle e manuseio dos bens e, consequentemente, dos processos a eles relacionados. 

Os bens em sua maioria eram equipamentos de informática que se tornaram obsoletos pelo decurso do tempo. 

 

 

O QUE CONTRIBUIU PARA SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO 

Cooperação entre os núcleos e a equipe de trabalho. 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 

mailto:juliana.salles@trf1.jus.br
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Os servidores se revezaram para a avaliação dos bens existentes e com o empenho de cada um rapidamente foi 

possível identificar os materiais para lançar o edital. 

 

RESUMO 

 

Trata-se de procedimento visando à destinação de bens aprendidos. 

 

DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

 

A Diretora da Vara e seu substituto, supervisor do atendimento, planejaram a forma de descarte dos bens: foi 

realizada a sua identificação e a pesquisa do andamento dos processos a eles relacionados (no sistema 

informatizado, apenas). Este trabalho foi realizado em sistema de rodízio (três servidores por dia) e demorou 3 dias 

para ser finalizado, no horário normal de expediente, sem horas extras. 

Um servidor do NUTEC avaliou os materiais de informática, identificando o que estava obsoleto e o que ainda 

poderia ser utilizado. Preencheu formulário próprio, que foi por ele assinado, marcando se o bem estava ou não em 

condições de uso: o que estava ultrapassado foi enviado para a Polícia Federal, para destruição. O que poderia ser 

reutilizado foi doado a instituições carentes. 

Antes da destinação, foi publicado Edital com a descrição e o destino dos bens, com prazo de trinta dias para 

impugnação, que não ocorreu. Foi também enviado ofício para o MPF, DPU, OAB e AGU. 

Os bens passíveis de desfazimento pertenciam a processos que estavam no Tribunal ou arquivados. 

Um servidor do NUMES auxiliou com o transporte dos bens até a Polícia Federal, para destruição. Alguns foram 

destruídos na própria Vara. 

 

DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Dificuldades:  

não houve. O planejamento do descarte foi minucioso e não houve contratempo na sua execução. 

Lições aprendidas: 

É possível descartar bens apreendidos criminalmente sem desarquivar os processos e de forma simples e segura. O 

espaço liberado e a organização processual compensaram os dias de dedicação ao processo. 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

Entre o planejamento e a finalização da execução levou-se cerca de 2 meses – especialmente por causa do prazo 

de trinta dias deferido no Edital. 

  

RECURSOS ENVOLVIDOS 

 

FISICOS (MATERIAL E PESSOAL) FINANCEIROS 

11 servidores nenhum 

 

TEMPO INVESTIDO NA: 
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CONCEPÇÃO IMPLANTAÇÃO 

Um dia. De 18/03/2016 até hoje. 

 

HOUVE TROCAS DE CONHECIMENTOS E/OU PARCERIAS? INDIQUE. 

 

Não. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Liberação total da sala que era ocupada com os bens. 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MACRODESAFIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 

Garantia dos direitos de cidadania 

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

Instituição da governança judiciária 

Buscar a satisfação do usuário/cidadão. 

Agilizar os trâmites judiciais. 

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 

estratégica da Justiça Federal. 

 

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

 

O processo de descarte foi divulgado entre as varas criminais da sede da Seção Judiciária de Minas Gerais. 

 

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

 

Poderá ser utilizada quando houver a necessidade de desfazimento. 

 

TÍTULOS DOS ANEXOS 

 

Edital e anexos. 

 




