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corregedoria poder judiciário
geral da justiça assessoria de orientação e correição
do estado cie goiás

PROVIMENTO N° o IO /2012

Dispõe sobre a destinação de armas de fogo

e munições apreendidas nos autos

submetidos ao Poder Judiciário.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n° 134, de 21 de

junho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a solicitação feita pela Assessoria Militar do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através do Ofício n° 188, de 08 de outubro de

2012;

»

CONSIDERANDO a existência de armas e acessórios depositados

em edifícios dos fóruns, comprometendo, assim, a sua segurança;

CONSIDERANDO liminarmente o disposto no art. 25 da Lei n°

10.826, de 22 de dezembro de 2003;

RESOLVE:

! - Alterar os artigos 232, 233 e 234 da Consolidação dos Atos

Normativos desta Corregedoria-Geral da Justiça, que passam a vigorar com as
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seguintes redações:

Art. 232 É vedado o recebimento pelos juízos das comarcas e suas
serventias, das armas de fogo e munições apreendidas nos processos a eles

submetidos.

Art. 233 Os juizes de direito e substitutos auxiliarão a polícia

judiciária no encaminhamento das armas de fogo e munições por ela apreendidas ao

Comando do Exército, para fins de destruição ou doação, nos termos previstos no art

25 da Lei n° 10.826/2003, após a indispensável elaboração do respectivo laudo de
eficiência.

Parágrafo único Os juizes de direito e substitutos diligenciarão para

que a Polícia Judiciária encaminhe ao Poder Judiciário o laudo de eficiência das armas

de fogo e munição juntamente com o inquérito, processo ou boletim de ocorrência.

Art. 234 As armas de fogo e munições já depositadas em juízo

deverão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ser encaminhadas ao Comando do

Exército para os devidos fins, ressalvadas aquelas para as quais haja ordem escrita e

fundamentada do juiz vedando o encaminhamento.

Parágrafo único - As armas brancas depositadas em juízo, assim

entendidos quaisquer utensílios, ferramentas ou objetos utilizados como suporte para

prática criminosa, após regular documentação de sua apreensão nos autos e juntada

do respectivo laudo pericial, quando solicitado por um dos sujeitos processuais,

deverão ser destruídas e documentada nos autos a ocorrência.

II - Revogar os parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 233; os parágrafos

1o e 2o do artigo 234 e os artigos 235 e 235a da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.
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Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, -/ de >-^-}i '^^Oie 2012.

DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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