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PROVIMENTO N9 25/80 

Dispõe sobre a comunicação, à Var.a das 

Execuções Criminais, de sentenças, com 

trânsito em julgado, nos processos em 

que armas não pertencentes à Polícia 

Civil ou Militar e objetos de proveniê!! 

cia ilícita tenham sido apreendidos e 

depositados em seção competente daque 

la Vara. Dispõe, ainda,· a respeito do 

destino a ser dado às armas e objetos 

que já se acham ali depositados. 

CONSIDERANDO que a "Seção de Depósito 

e Guarda de Armas e Objetos", da Vara das Execuções Criminais de 

São Paulo se apresenta com sua capacidade física em vias de satu 

raçaoi 

::.,; 

CONSIDERANDO que tal fato decorre pri!! 

cipalmente da inexistência de comunicação das Varas Criminais, e 

das Varas Distritais, acerca do desfecho dos processos relaciona 

dos com as armas e objetos depositados naquela seção; 

CONSIDERANDO que, em razao disso, nao 

pode o Juízo da Vara oas Execuções Criminais dar destino adequ~ 

do às coisas ali depositadas, ou mesmo as que tenham sido confis 

cadas nos termos do ~t. 779 do Código de Processo Penal; 

CONSIDERANDO que a matéria já teve o 
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necessário equacionamento em relação às armas pertencentes à Po 

lícia Militar e Civil do Estado, através do Provimento n. 7/80, 

desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça; 

RESOLVE 

Art. 19 Os Drs. Juízes de Direito das Varas 

Criminais e Distritais desta Capital deverão, nos casos do art. 

100 do Código Penal, ordenar no despacho de arquivamento do in 

quérito policial, na sentença de impronúncia ou na sentença abs2 

lutória, o confisco dos instrumentos e produtos do crime (arts. 

124 e 779 do Código de Processo Penal). 

Art. 29 Os Srs. Escrivães, Diretores de Divi 

sao, das Varas Criminais e Distritais desta Capital, deverão co 

municar ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais a decisão 

proferida pelo Juiz da Vara respectiva, logo que tenha transita 

do em julgado e desde que se refira a processo que se relacione 

a armas e objetos depositados na "seção de Depósito e Guarda de 

Armas e Objetos". 

Parágrafo único A comunicação deverá ser efetuada, quer 

a sentença seja condenatória, quer absolutória, quer ainda decla 

ratória de extinção da punibilidade. 

Art. 39 Os Srs. Escrivães, Diretores de Divi 

sao, farão igual comunicação nos casos de arquivamento de inqu~ 
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inquérito policial ou de redistribuição do feito. 

Art. 49 Recebida a comunicação, o Dr. Juiz de 

Direito da Vara das Execuções Criminais, exceção feita ao caso 

de redistribuição, hipótese em que determinará a necessária ano 

tação, diligenciará a respeito do destino a ser dado às coisas 

depositadas, atendidas às regras dos. arts. ,121 "usque" 124 do Có 
" .... ,_ ....'" _,--o ," 

digo de Processo Penal. 

Art. 59 o Dr. Juiz de Direito da Vara das Exe 

cuções Criminais providenciará, no prazo de trinta dias,para ser 

remetida às Varas Criminais e Distritais desta Capital, relação, 

pelo fichário existente na seção competente, de armas e objetos 

. que se encontram ali depositadas. Nessa relação, deverá ser fei 
'-:~:\.. ~ ~:. ;." . ' 

ta explícita menção aos nomes dos indiciados, OÚ réus, à data de 

"'~. distribuição e ao número ordinal da Vara Criminal, ou Distrital,. 
""4',., 
-~".-~ ~-, 

para a qual foi distribuIdoo processo, ou o inquérito. Recebi 

da, na Vara Criminal ou Distrital, a referida relação, o Sr. Es 

crivão, Diretor de Divisão, no prazo de trinta dias, deverá in 

formar qual o desfecho dos feitos que dela constem. Devolvida a 

relação, o Dr. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais 

adotará as providências referidas no art.49 do presente Provi 

mento, promovendo a entrega à União, dos instrumentos do crime, 

que lhe competirem, e a inutilização dos objetos, inclusive os 

instrumentos de crime, em cuja conservação não haja interesse. 

Quanto aos demais objetos em depósito, de possível valor econômi 
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econômico, o Dr. Juiz das Execuções Criminais promoverá sua ava . 
liação e venda, recolhendo aos cofres pUblicos a renda apurada. 

Art. 69 o Juiz das Execuções Criminais poderá 

entregar, em depósito, à Secretaria do Tribunal de Justiça, para 

utilização no respectivo serviço, objetos relacionados a proces 

sos findos, evitando que se deteriorem, e até q~e o seu destino 

~': 1",.>. '_" .~~" 

'~.,.. :-:~ :;" ;' ~l ••' 

Art. 79 Fica expressamente proibida a entrega, 

a pessoas estranhas, mesmo a título de depósito, de armas apree~ 

didas e confiadas à guarda do Juízo das Execuções Criminais, ou 

ainda conservadas nos Cartórios Criminais da Capital, nos Cartó 
~ . 
rios das Varas Distritais e rios cartórios de todas as comarcas 

-~ ~." 

·Art. 89 o Juiz das Execuções Criminais deverá, 

no' prazo de trinta dias, remeter à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça relação de objetos e armas entregues em depósito nos ter 

mos do inciso XVI da Portaria 555/58. 

Art. 99 Este Provimento entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

são iPaUIOI 22 de agosto de 198y 

PODER ,JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça..;~do", E:ªt.ado de São Paulo 
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Corregedor Geral da/Justiça 
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Pl~nt:!::c(J l;~ ?5/6Q. 

Diepõ,. IIobre " co:c'=1.c.açiio. ;. Vi/r.. d.... };y.I>CUçõc!> 

Cr1g~n..iB. d" II"ot"nç..". eo~_tr8~slto e~ j~16.dOt 

n05 proc"S80. e:a qu" lI=as r. .. o pertl>l1C"DtllB (l. Pol 

cia Cinl oU /'U,l1tsr .. obJ ..to,,, ele proT8niencl" 11 

cita tenh__ aido "p~~doa e dllpo,,1t~d08 ~m S&ÇÜO 

COJllpat&Dtll dllquala V«,:-~. Ilis,õ... 111nda, .. 1·(,Opa1to 


a.Z 
..•~'O)G 

(~(r~ \do d6stlno li seor d,,6.:I a .. a=lI .. e objoto~ <jur. já. IH> 

ach..~ ali depo..1t&dos_ I. 


CONBIDE.IlJ.líD() que a "S~;o t!II De2ó"ÚO e <h"'l.:.t" dc 
Arm8.. ,e Obj ..toll~. d .. Vara t!~" EX&eUGOll5 Crialnais de 
São Paulo s" ap~a.Dta co. BUli c,,~acldad. tisicu 010 . \\ 
vias d .. aatur!lça"l cIYVV~~ 

CON~IDE!LWDQ qu" tal. !ato decorra prlneip.a.1Qllnh d;o 
ln&xlateDci. ,. co~\caçao ,~.. V..~ Criminai... e dao 
Vara. Dillt:rltaia. IICe-rea 110 d...,ttKho elos :proa....DO . reli\. 
e!onaclOll co. •• ar.saa. • objetos lepoe1t.:actoe DaqulIla. "A 
c;aOi 

, CONSIDl!Jl.UIDO q!f*. r.t raaão &b"ci~ não pCt<Í.8 O · JulfO 
da Var. das Exaeuço9a Crl:a1aill dar t!...t1no IId<tqu!ldo !lft 
cois .. , al.l liorpoaitad.lo». ou toa S'De t .. llluta d1do COA'I!l_ 
tlsoada. liOS t~ c10 art. ,m do Cóctiga ele h'OD~o F,!t 
nal i , " ,,;..'- ' 

CO'SIDii:lÚUDO qna li E2&~i.X'"l.. j" t ...... 'c. 'n.e_~io' c 
quaclo~o ,•• relação 118 &r2aa p,,~__t:.., a PolI 
e1a ttilltar e Civil do Ea~ -atrB'Y'ee do. Pr.wj:..ento li, 
7/80. d.",1:Io ~.~IIL -C..r!Il. da Juatiça l 

.!L~ !U!. !. 1: ~ 
A;rt , rl;:1I O~ Dr..' Jah_ de Jl:lrri.to dali Vara .. ," 

Crb ai•• Di.~tu. 4..h Capit.l 48Y'11'rio. boa casoa 

~o art. , 100 do c~ Penal. ord~ riO dMlptieho d.. 8l:,

q~1Y8J11eDtO 40 1.'Dq,uérito pol!c~ %IA aent-enç..,d .. iIo?I"!i 

Dunc1. 011 na .entMtÇa ab!l>Ctlll!;ãria~ O eon!~ dos ~n~ 

trulD&:o.tO. _ p~ c10 criae (a:rt5. 124 e m der- Codj. 

80 d. Proc_ Pcmlill. , 
"Fel 211 ' 011 Sra. E&c:t1.nalt Dirat~1f dll D1., 
V ãeol da. Vara. C~ • Di 11 t:rltet11 d .... t-a , Capital, 
devfl'rllo COJllllÚc.ar ao n1. ,TtÚ'l:O ela Vara d_ ,Execuçõell C!1. 
.,llla1a .. d_iaio Jlroterl4A' p810 ,Tuis ,d.L Vara:t'88p'fH),ti:y~ 
logo que t ..!!ha traJUáta0i6 _ jul~ '. deNe",qua «lll ' X:t 
f'ira a proo_".qua 88 ~laci=e .. I!1r::o&a e.objetoa 'dep!2. 
8itado!l Da "8"'2_ d. ~i!:o. eu..== d.~ co ' Obj~ ' 
tos". . . 

Par;'rr~r9 Úp,1ça " ,.... c~ão- dfl'T&r8 8ft" atot'u«dl\. .~\
quol" e lIe%l~el59, ••j. c'o=--!!Õrl'a. quer a'bsoh,tór1a,querr y, \ 
ainda d_laral:orl. d_ f!'Xtil!çao dll punib,1.ll4.a.tla•. ,, 

Art, '11 (lI' Sr1l. E.scrln-. D'_-..trrrell da Di 
visao. f'ario 19Qal; co-.:U.cação !:'oa caso.. cta IIrquiv8!•.-e,ll %>3'.,.-~:o ' 
to d. lnqum'to pollc1.al. 011 d .. rHiatritm1.o;;.ã. do filHo • 

Art 4Jl ' 2eefl>bida' .. co~_. , O Dr, Jub
flr exceção reld,erelto da,Vara daa Ex~çõ.,. Çril:d:l.d.ar


ta 100 ce&O ct. ~atribu1ç_~ 'hipD,te.__ ,quo' ""te:na1n~ 


rR 'S nec•••ária anotação d~eDeiarn .. reepeito , ' .0 

destino a allr dado' S9 coIsaa aepo..it".::.....tendidas ali, 

rllarall do!> artll. , la "ua~e" 12~ do' ~,tl.go 11';- ProC.IIBO 


PeDal. ' < . ,:,""" , '. " '-.:' ,;' -'~ , 
Art. 5 lt '., .. O ,Dr• .1ü~ de'.ntr..H.ao da Vara das 

Execuçoea ,Crioiania , prart~1arR1 no p~aso d.. trinta " 

di..... par!ll e ..... ~ .... VanI.. crbdnai.JI ' . DLstritai~ 

d"9t~ Cllpitll.l. re1aç80. p810 !1chário, ..rlst..nll& n!l ,,~ 
ção cO'"P'l~em:... a. a..'":nOe • objet~ 'lUe ,_ encontra.. al~ 
dllpoaitad.... Ues!tIl relação. de?..n. eM' t .. l~.. expllcita 
lIIençãó 1109 nO;lla. dOIl 1r.di.eia.<loll. cu ré'D~':n!;ta 40 d1~ 
trlbuição 8 ao ntm..!."'O ordinAl. da Var"ft C . • o~ Dis 
trit"l. par... 'a quaL roi, distr1bnlao o proe&m>O. oú o in 
quérito. Roc!!bida. na Va-.-a- C~l ou ,Di"trltall;' li r~ 
terida releçRo. o Sr. Eecrrrao. Dinrtor d .. Dirl" ..o. no 
prll;:o c1 .. trinta diea. deT-rft in!o~ qnl!l~' o ' desrllcho 

' d09 leitoa qú .. dela coest~. D~lYida 11 relação. o Dr. 
J~iz- da Dir"ito d,1I VarIO d85 ' E%&eUçõ_ Crit>ina.i., oc!ot1!. 
r~ 811 prorldenéiaa rererld"" 'n", a.rt: ,,~,ll 40 p~gente FI"2 
vl.Illento. pro11lov"Ddo li eo~.. s U'Diao. dos instru::len'to:o 
do er1m•• QUo lha co::r,>"tir~. e li in·util:h:acão dos objZ 
tOBI inclusive 011 'in9t~IIc~0~ d. crice. e~ cuja conssI 
va~ao não heja inte~s•• , ~t2, 809 4emaia ~bjeto9 e"" 
depósito; d. pos,,{vlIl v810r econooico. o, Dr. Juiz- daI! - ;
Execuçõe~ Cri~in~ls proooTerá lIua , avali..câo·e venda. 

rocolhenc!o S03 cofres pú~licos ' s re~d8 s~uradn, 


Art', 61:' " <: Jui%: r;as ExeettÇÕ8" Crl:rlna19 pod~ 

rn entreg..-r-. eo d"P051~0. a S!K:ret!!rla do ' 'l'ribUllf.l d .. 

Justiç ... para utilização 00 re~~~vo s8rviço; obj~tos 


• relsciooAdos 11 processo5 tindos. evit~r.~o que' oll dete 
r1ore... e at~ QUI> o ~eu de~tinoh9J~ ~ido Y8riricndo. -, 

Art. 2~ ?te. e%7re98~t~ proibida,. bntr&
ge. a plts90all est~~•• ce~~.a t~tulo da d?poaito. de 
11=811 ~preltncUc:.a1l .,; co:l!!';ull)a a guArda do JUl.2:0 , dSB 
Execuço". Cric1naia. oU a~ co08ltrY&dsB oos Cortorios 
Crbúnau d8 CSi'ital.. ::'09 CartÓrioll daa Varas DilltrJ,. 
t~19 • noa eartorios ~It ~od... 8S COmArea" do E9t8do~ 
Art- 8 li , O .Tu,u d... Exeel1çõ,. ' Cr!~1nab deVA 

ra. no prazo d .. , t~~ ~~A•• ~3.tllr 11 Egrsgla Corre&1 

dc>rl. COJ"lOl da JuatiÇA Hlação de objlltos "8r.1>l\8 cntr~ 
 \''':. 

p;u"" eDl depÓ11to DO" tlt:-:><>a do inciso XVI dIA Port.. rin 
555/58. t~J.rt. qlt :::at.. ?r<N-b.oto entra e .. Y"1~or D& cf!\. 

ta de DUAl pUblic"ç;o. ~g5tla8 83 di:OpDsiçõos It~ Con 
 .i~· 
trftrio. 


:';;;0 Paulo 2? d .. ,,~to d" 1950. 
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