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PROVIMENTO N9 7/80 

O DESEMBARGADOR ADRIANO MARREY, CORREGE 

DOR GERAL DA JUSTIÇA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO a existência, em depósito , 

numa dependência do Fórum João Mendes Júnior, nas Varas Distri 

tais de são Paulo e, ainda, nos cartórios de comarcas do inte 

rior do Estado, de grande número de armas, apreendidas por mo 

tivo de ocorrências policiais, e provindas de componentes da 

Policia Militar e da Policia Civil do Estado; . 

CONSIDERANDO que tais armas sao - patrimô 

nio do Estado de são Paulo, apenas atribuídas ã Polícia Mili 

tar ou ã Polícia Civil, sendo os seus integrantes meros usuã-
rios delas; 

CONSIDERANDO que, por tal motivo, as ar 

mas não podem ser confiscadas, nos termos do arts. 74 ou 100 

do Código Penal, com a respectiva perda em favor da União; 

CONSIDERANDO que, emconsequência, qual 

quer que seja o desfecho das ações penais em que hajam se en 

volvido os policiais, devem as armas apreendidas em seu poder, 

que pertencem ao patrimônio do Estado, voltar ã posse da Admi 

nistração; 

CONSIDERANDO ainda que deflúi do art.l18 
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do Código de Processo Penal a regra de que as coisas apreendi 

das, antesmesm9 do trânsito em julgado da sentença, podem ser 

restituídas, desde qÚenão interessem ao processo; 

CONSIDERANDO, mãis, a solicitação do Ex 

celentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública, do Esta 

do, no sentido de qUe se possibilite, "no menor espaço de tem 

po possível", o desembaraço das armas apreendidas e de uso da 

Policia Militar do Estado (Processo G-22.270); 

CONSIDERANDO, finalmente, a conveniência 

de não permanecerem em custódia tais armas, as quais, além de 

indispensáveis para o armamento dos encarregados da segurança 

pública, ficam sujeitas, enquando perdura o depósito, a extra 

-vio ou a ·se deteriorarem, por falta de conservaçao, com grave 

prejuízo para o patrimônio público, 

DETERMINA 

Art. 19 - ° Juiz das Execuçôes Criminais 

de são Paulo, responsável pela "Seção de Depósito e Guarda de 

Armas e Objetos" do Foro Criminal, os Juizes das Varas Distri 

tais de são Paulo e os magistrados, em geral, nas respectivas 

comarcas, deverão determinar que se proceda ao levantamento 

das armas apreendidas e provindas de componentes tanto da Polí 

cia Civil, como da Policia Mdlitar do Estado; e, já não int~ 

ressando mais a sua permanência em depósito, por estarem arqui 
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arquivados os inquéritos policiais ou findos os feitos crimi 

nais a que se relacionarem, deverão oficiar à Secretaria da Se 

gurança Públic~ do Estado ou Comando da Polícia Militar, na Ca 

pital ou aos órgãos correspondentes nas Comarcas do interior 

do Estado, informando-os de que as referidas armas ficarão à 

disposição, para serem retiradas por autoridade devidamente cre 

denciada, conforme a origem da arma. 

maosArt. 29 - As armas apreendidas em \~ 
de policiais, tanto civis como militares, desde que tenham si 

do objeto de perícia, devem ser, em princIpio, devolvidas à Po 

lIcia Civil ou Militar, mesmo no curso do processo. Neste ca 

so, os Juízes de Direito, ouvidos o Ministério Público e o De 

fensor do réu (ou réus), se todos concluirem pela desnecessida 

de da permanência, em depósito, das armas, deverão oficiar à 

Secretaria da Segurança Pública ou ao Comando da Polícia Mili 

tar, comunicando que se acham à sua disposição para serem reti 

radas nas mesmas condições referidas no artigo anterior. 

Art. 39 - Nas ações penais em andamento 

contra policiais militares, desde que os Drs •. JuIzes de Direi 

to se considerem ~competentes para o julgame~to, deverão rem~ 

ter à Justiça Militar do Estado, com os processos, as armas e 

ventualmente apreendidas. 

Art. 49 - O Juiz das Execuções Crimi-
nais, no prazo de trinta dias, e os Drs. JuIzes de Direito das 
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Varas Distritais e das Comarcas do interior do Estado, no pra 

zo de vinte dias, deverão comunicar à Egrégia Corregedoria Ge 

ral da Justiça as d~terminações baixadas em cumprimento a este 

Provimento, os resultados obtidos e as providências tomadas. 

são Paulo, 26 de março de 1980 

.~~~ , 
nesemba 9 ador ADRIANO ~ ~r' 
Corregedor Geral da ~ a 
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Corregedoria Geral da'Justiça 

SEÇÃO XXIII 

EXPEDIENTE 

c o x U:N 1: C.A DO 
o CORREGEOOa ,Em ~I J1I!hICI aoUoUa 40a f:H. lu! 


&.11 Cornsodorell l'er::lUlentea 40a ~art6r:!.0. 4e R.egletrõ 

Civil 4 .... ]'ua0611 l'ato-rlt1a 40 Estado que - 11'1'2 J!9"lí 

f1To., .nne: coa v.rgeaola à Co=egedor:!.a rora c"r 

ao <\0 óbito d. L..-.:;o;;'l'INA APJtUlJH SPE1IDl ou LtQNfilll' 

SP5BIlI. . 


(26. 27 e 28/0,/60). 

U.ê:GB 1 
PP.OVIJ"..ENTO !!!. 2.1!!:! 

O DES:EroWI.GAOOa AII:E!I.AN~~ CORBSGEIlOB G:tBAL DA 
JUSnçA NO USO m:: SUAS A~ LEGAIS, 

cozrLDSI!Al'IDO a .-.detê_ia, .. depóe1to, Zíwaa depen 
4enci.. 4o_J'ónm Joio J'lend•• lúnior, ,a. Varaa DiatrI 
tai. 4011 Sao Paulo e, ..1D4a. Doe.cartorloa 4. coaarcesdo 

•interior do Estado, da ti:"'8lIdo _ro 4. ar&aa, apnendi.
,4... JIOt" 1III01:1To 4e ocorraDoi... JI01ic1al., o pro'riD.dea de 
coapouat.. da Policia Ml1t.r • «.. Pol1.c1.. Ci~ do E.!!,
t.do, . 

COltSIDEl!.AriDO que t;de UIU.f ....p..tr:l.aÔD!o 110 Eet.. 
qo 4e Sio Paul.o, ..perua. atri1Md.4aa .. Polici.. l!1:.i1:ar o'ij 
.. Polio1.. CIY1.l. lIell10 o ••aua 1JI.tep1l%lt.. _roa ueu~ 
rioa del... , 

CON6IlIF.::R.l1tDc que, por tal 1II0tbo, 'IUI eX'Ilu!l1IÍ nio P.2. 
dea ••1" coD.t1acádae, no.lI teno. 40 artll. ?4oa: 100 do 
CÓdigo Pe~.!h _.!~!ll • r ..peot:I:.... Pfrdll li. 1'..,..01" cl.a União',

CO!tSl,lU.;lCAllw qUII,' 110 eonllltClQ_ia. qualquer qUII li.!!. 
;Ia o 4eIIfecho 4aa .çoee pea1.lt .. flu.l:llljam •• envol"i
do os pollctatai 4&vell a. 1I:'Ip. IIpre&l!Ididas _ .ell p.!!. 
4er, fluO c::r=e. ao patrilllODio 40 Elltado, voltar 8
JlOu. 4a IItração I ' , 

, CONS;IIlEliABllO aind.. ClUIt detlui 40 art. 118 do CódlSO 
40 !'rocH.O P<IDIIl • rasr.. 4a ClU. 1111 CaitUIII apHell4idllll.
'antell lIe..o 40 trân.lto _ 3ulSa40 da eenteDç.., podem 
8er relltd.tu:td~.l 4aeda que ÜO 1nteJ:'ea... ao praCIIIISO; 

c::olI6I.DE.iU.I'fW, ~II. a IIOlicitação do E'«celent1all1ll1o 
Senhor Secretário da Bllga:rauça PÚblic.., 40 Eatado, 110 
.enticlo 4a SU8 e. poaeibilito, -DO lII&nor -::1: de tel:l 
po·poaai...lIl , ., de.elll'b~o da_ IIrII&II IIpre aa.. de 
'U80 t .. Po11c1a HUlt:ar do Eatado (Prooalso G-22.2ZO> I 

CONSlDERABDO.,~iDall11eDt•• a conveDieDcl...d, ~&O P.E 
J:lanece~. li" cuatod!a taie a:nae., aa quais', al.1I 4e in
di.peD.t.....i. pera o ..nuuaeat:odoll ,.Dcarresadoll da 1I0Ql! 
:ranç.. publica, tic_ lIu.1eltall. IIDqulll140 perdura a d&:;>.2
alto, li ~xtr..v1o 0\1 .. 1501' deter.l.orar... 1101' ~"lt. . de 
cOrl8enaçio. 0.0lIl sra..,.e pre.1ubo pare o patrillloDio' púb1i. 
co, . .• 

DE~EBHIBA, , . 
Art. 1 11,- O Juiz das !Xecnçõ".CrlmiDalll de são Pao!! 

lo, reepOlil.....el. pel.. ·Seçao4e Deposite} • euarda «. .Ar 
.ae _ Objeto!- ao Poro Crll11:lna1. oa Ju:l..llea dali ,aráll »!i 
tr1tllill d. Si.o Paulo • oa I1118latredOl!l, 81:1 geral, nas 
:re.p.eti......1I C:02IaX'G••, 4 .....rio 4etll1:'lllÜlar flU. 8e prece:!a 
ao le'Tl!l!1tplIcto da. erma••pre.1I414a1l 8 prorlDd\r.e cle 
coapOlltmt•• tanto 4. !bl!ci..· Civil. como da Polioia l1i. 
11ttX' do EsteilOj e, ;1a Dao 1JI.terBIIsa:D40·lIais li eua l'e'r 
clI.l1encla e!:l. 48polito, pot"' IIstCeD ~ivacloll Olil 1JI.quf!rI 
to. polici.ill ou .tillCloa os ~,lto. crhtinais li que se re 
laciansrelll. "4everão oficiar .. 8ecret.r.t.. d.ft Segnra.nça~
bUca·40 Ee~d! 'ou COllW:ldo ,c'LIl Policia H1l1tar. _ CapI 
tal 0\1 "011 orgaoa correepondol1t•• IUI~ Co.arcae 40 int.!; 
rior do ~t.do. in.to~ d. que 8e re!erldAla s~aa 
.ticarao a dillJlOlliçiio. para .era retirada. por autor.1dll. 
4. dedd....nt. credenclact.., con!~... orlsw 4a a.ra&.

.lr1;. 211 - .l.e 8"/:'111811 apre8D41daa 8. aioa da poli
elaisl tento civ1. 001110 militarea, de.de qua tenha. sT 
do, o~;J.to de paneia, deveD s.r, _ pr1Jl.clpiCl, dovolvI 
dali .. ]'ollcia Cidl ou 1I111tar, ael.o 110 cura0' 40" pro
c8II1IO.Hoat8 c ••o, os .luis•• 4e JI1nito.01:IT1doe., . 1"II 
r.is~~r:f.o·l'úbl1co ,. o Dot'eullor 40 :r'1II (ou ~U!),.. t,2. 
401l.cOl:l01u1re. pela d.aD~!&.ida~a 4a.pêr.o~~~~1... e_ 
depo.ito. das SI'I::J!III, 4cyerao oficiar li SKretarl. d.5. 
Segurança PÚbUca. ou ao Comando d .. Pol!oi.. Hilitu. co 
Iflllll1calldo 'lué •• acha=. ••ua disposiçio para liIera 'rã 
tiradaa lias meamas oondlçô8. re!orldas DO artigo ante= 
rior. 'I 

Art. 30 - Toas ações penall1 em and8lllento contra 1'0 I 
1,lc1al8 cllitarea, dOlide' que 011 .Drll. JuIns de Direitõ . 
se can91~.rem inco~patent.1I par. o ~u16a.ento. ~eTerãa 
remeter. Juetiça 1"Ii11tar do Estedo, co. os processos, 
ell ermall e~entual:eDte apr.endi~aa. . . 

Art•. 411 - O Juiz d.s Execvçoell Criml11alll, 110 praro
de trlllt.. «ias, e os' nra. Jutzee 4. Direito dali Varell' 
DIBtritels _ daa Comarcall 40 inter1o, 40 E.ttodo1 DO pt:! 
zo de ~lnte diaa. deverÃo c~loer • ERró~la Co~reK. 

dori.. Geral da Justiça a. 1lat:•.nt1n.eçõ_,bA1:xad.. ' ·_,:it.--l 
cUlllp.r:l.a.nio li ••t .. Prov1.a••f:o, 011 r."1l1t8doll obtidos e I 
89 pl1!v1d.nc1a. tOlHa.... .'. ' 

Sao Paulo 26 de t1I1l:'ÇO a. 1980 ' 
(a) .DES. lD:a:r.:1O .rwm:.::r.- CORRl!'.GSDOlI G.&a.\L Dl JOa 
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