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PROVIMENTO Nº 006/2008

Altera  os  artigos  338,  caput  e 

seu parágrafo único, o 338-a e revoga os 

§§ 1º e 2º, deste último artigo, todos da 

Consolidação  dos  Atos  Normativos  da 

Corregedoria-Geral  da  Justiça  que 

dispõem sobre bens apreendidos.

O Desembargador FLORIANO GOMES, Corregedor-Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO  as  determinações  contidas  na  Lei  nº 
11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
drogas;

CONSIDERANDO a  incompatibilidade  dos  dispositivos 
constantes da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral 
da Justiça com as atuais normas federais que regulamentam a matéria;

CONSIDERANDO o  que  foi  decidido  nos  Autos  nº 
2132605/2007;

R E S O L V E:

I –  ALTERAR o art. 338 e seu parágrafo único e o art. 
338-a da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral  da 
Justiça, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  338  –  Os  bens  apreendidos,  sob  custódia  da 
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autoridade de polícia judiciária, terão os fins previstos nas 
alterações promovidas pela Lei nº 11.343/06, em caráter 
cautelar,  mediante  autorização  do  juízo  competente, 
ouvido  o  Ministério  Público  e  cientificada  a  Senad  – 
Secretaria Nacional Antidrogas, bens estes que poderão ser 
utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na 
prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas  e na repressão à 
produção  não  autorizada  e  ao  tráfico  ilícito  de  drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades,  conforme 
disposto nos arts. 61 a 64 da referida lei”.

“Parágrafo único – Os recursos oriundos da alienação dos 
bens definidos no caput, deverão ser recolhidos ao Fundo 
Nacional  Antidrogas  -  FUNAD,  por  meio  da  Guia  de 
Recolhimento da União (GRU). O acesso à GRU poderá ser 
feito pelo site  www.stn.fazenda.gov.br, sendo que para o 
preenchimento  daquela  guia,  no  caso  de  receitas  do 
FUNAD, deverão ser utilizados os seguintes códigos:

Código Descrição
20201-0 Numerários em espécie cujo  perdimento tenha sido 

declarado por sentença transitada em julgado.

20200-2 Valores  auferidos  com  leilão  judicial  de  bens  cujo 
perdimento tenha sido declarado por sentença com 
trânsito em julgado.

20202-9 Valores auferidos com a venda judicial  de bens ou 
depósito  de  numerários  (em  espécie,  cheques 
compensados),  mediante  concessão  de  Tutela 
Cautelar, prevista no art. 34 da Lei n. 6368/76, com 
redação dada pela Lei n. 9804/99 e no art. 46 da Lei 
n. 10.409/02.

Código da Unidade Favorecida: 110246

Código da Gestão: 1

Campo  “Contribuinte”:  CNPJ  do  Órgão  que 
determinou o recolhimento.

Campo “Nome do Contribuinte”: nome do órgão que 
determinou o recolhimento.

Campo “Valor Principal”: valor a ser recolhido.

http://www.stn.fazenda.gov.br/
http://www.stn.fazenda.gov.br/
http://www.stn.fazenda.gov.br/
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Campo “Valor Total”: valor total a ser recolhido. Os 
demais  campos  da  GRU  são  de  preenchimento 
facultativo  e,  para  o  caso  de  receitas  do  FUNAD, 
poderão ser deixados em branco”.

“Art. 338-a – Regulam-se pelo disposto nos artigos 
118  a  144,  do  Código  de  Processo  Penal,  a 
restituição,  quando  permitida,  a  venda  em  hasta 
pública  e  a  destinação  do  produto  auferido  na 
alienação  dos  bens  de  quaisquer  naturezas 
apreendidos em processos criminais não alcançados 
pelas disposições da Lei 11.343/06”.

II – REVOGAR OS §§ 1º e 2º do artigo 338-a.

Este  provimento  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 30 dias do mês de abril de 2008.

Desembargador FLORIANO GOMES
             CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC-AMPB                                            


