
Í£> corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral

n°. QsH /2014-SGCGJ Goiânia, JJ-Ofício Circular n°. V/1 I /2014-SGCGJ Goiânia, Jy.> de março de 2014.

As Suas Excelências os(as) Senhores(as)

Juízes(as) de Direito do Estado de Goiás

Assunto: Sugestão de modelo do edital previsto no § 2° do art. 234 do Provimento nl
06/2014.

Senhores(as) Juízes(as),

Considerando a edição do Provimento n° 6/2014, desta

Corregedoria, que dispõe sobre a custódia e destinação de armas de fogo, munições,

artefatos e demais petrechos bélicos apreendidos em inquéritos policiais, processos ou

procedimentos criminais ou de apuração de atos infracionais e dá outras providências,

encaminho-lhes, em anexo, modelo do edital de intimação previsto no § 2o do art. 234

do referido ato, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes, no prazo de 10

(dez) dias.

•-<;•;

Atenciosamente,

Desembargadora Ntelma^Bfafico Ferreira Perilo

Corregedora\-Geral da Justiça
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estadode goiás Secretaria-Geral

(SUGESTÃO DE MODELO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Provimento n° 06/2014, Art. 234, § 2o)

(Prazo de 20 dias)

O(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da

Comarca de , do Estado de Goiás, FAZ SABER a todos quantos o presente

edital virem ou dele conhecimento tiverem que, para fins de resguardar eventuais direitos de

terceiros interessados e/ou o exercício das medidas legais cabíveis, no prazo improrrogável de

(20) vinte dias, a contar da data da publicação deste, em cumprimento à prescrição do

Provimento n° 06/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, as armas de

fogo, munições, artefatos e demais petrechos bélicos apreendidos e desvinculados de

processos judiciais, depositados em juízo ou nos paióis da Polícia Militar, serão encaminhados

ao Comando do Exército para destruição.

E para que, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o

presente edital de intimação, que será publicado e uma via afixada no Placar do Fórum local.

de de 2014.

Juiz(a) de Direito
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