
Termo de Responsabilidade de Cautela Especial de Arma de Fogo

GERÊNCIA DE ARMAS E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA
TERMO DE RESPONSABILIDADE CAUTELA DE ARMA DE FOGO N.º XXXX/20_____

Processo n.º: XXXXXX/20____ Data do Processo: XX/XX/XXXX

Agente Penitenciário(a): 

Matrícula n.º: XXXXXX-X CPF n.º: XXX.XXX.XXX-XX

Lotação: 

Função: 

Endereço: 

Telefone: (     ) 9 XXXX-XXXX Telefone da UP: (     ) XXXX-XXXX

Período da Cautela: XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX e/ou INDETERMINADO

I –  Termo  de  Responsabilidade: Recebo  a  arma  de  fogo  em  perfeito  estado  de  funcionamento  e  assumo  total
responsabilidade com a arma de fogo, munições e acessórios pela guarda, conservação e manutenção destes, estando sujeito
as sanções administrativas, cíveis e criminais quanto a sua inobservância. Comprometendo-me ao ressarcimento do valor
atual  da  arma  de  fogo  ou  suas  respectivas  peças  danificadas,  munições  e  acessórios,  para  o  Estado  de  Mato
Grosso/SISPEN/SEJUDH.
I.I – Em caso de dano, roubo, furto na sua forma simples ou qualificada, ou qualquer outra forma de extravio, por dolo ou
culpa, caso fortuito ou força maior, enquadra-se ao ressarcimento conforme item anterior;
I.II – Realizar o registro de Boletim de Ocorrência junto aos órgãos competentes quando efetuado(s) disparo(s) com a arma
de fogo e as munições desta Secretaria e encaminhar cópia a Gerência de Armas e Logística Penitenciária – GALP.
II – Desde já  fica Notificado(a) o(a) agente penitenciário(a) quanto a entrega da arma de fogo, munições e assessórios
quando solicitado pela GALP, e/ou nos casos da cessação ou suspensão da cautela especial de arma de fogo e/ou suspensão
ou perda do porte de arma de fogo, será obrigatório a imediata descautela do material abaixo especificado junto a GALP, sob
pena de responsabilização administrativa, cível e criminal.
III – Caso o(a) agente penitenciário(a) solicite a Renovação desta Cautela, deverá imediatamente informar a GALP,
encaminhando cópia do requerimento devidamente protocolado.

ESPECIFICAÇÕES:

I – Arma de Fogo:

Tipo/Modelo: N.º Arma: Calibre: 

II – Munições:

Quantidade: 00 (Zero) Tipo da Munição: 

III – Acessórios:

Quantidade: 00 (Zero) Tipo/Modelo: 

IV – Cautela: Li e estou de acordo com os itens citados neste termo de cautela de arma de fogo.

CAUTELA

Data: ____/____/20_____ NOME AGEPEN: Autorizo  a  Cautela  de  arma  de
fogo e materiais bélicos citados.

Ass. AGEPEN: Ass. GALP: 
Carimbo:

V – Descautela: Realizo nesta data a entrega dos itens citados neste termo de cautela de arma de fogo.

DESCAUTELA

Data: ____/____/20_____ NOME AGEPEN: Confirmo a descautela de arma de
fogo e materiais bélicos citados.

Ass. AGEPEN: Ass. GALP: 
Carimbo:
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