
corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

o/bYOfício Circular n° / V • /2012-SEC

Processo n° 3917801/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro

PODER JUDICIÁRIO

('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia, &J de Cto+juií)\0 de 2012.

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 12/2012, o qual acrescenta o § 4o ao artigo

338a, da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe

sobre restituição de bens apreendidos

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4106/2012 e do

Provimento n° 12 do CGJ, para conhecimento próprio, de seus pares e serventias judiciais sob

suas disciplinas.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

DES!i

ofcirlOóTel

IZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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flí corregedoria
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

geral Ôa justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n°

Nome

Assunto

3917801/2011 -Goiânia

Pedro Paulo Guerra de Medeiros

Faz Solicitação

DESPACHO N° y/06 /2012

•-/ " ftSS

Aprovo a minuta apresentada pela Assessora de

Orientação e Correição (fs. 43/44). Determino, pois, a publicação do normativo no
sítio eletrônico deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos

diretores de foro, para conhecimento próprio, de seus pares e das serventias
judiciais sob suas disciplinas.

Ato contínuo, em resposta à solicitação vertida na peça
exordial pelo advogado Pedro Paulo Guerra de Medeiros (fs. 4/9), encaminhem-se-
Ihe cópias do provimento e deste despacho.

Após, arquivem-se, porquanto desnecessária a

cientificação da magistrada signatária do Ofício n° 011/2011, que deu origem ao
processo a este apensado.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, dò de outubro de 2012.

DospCVM/WML

DES3. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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corregedoria poder judiciário
gerai da justiça ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORREIÇÃO
do estado de goiás

PROVIMENTO N° Oí^i /2012

Acrescenta o § 4o ao artigo 338a, da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe

sobre restituição de bens apreendidos.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

CONSIDERANDO que somente após a condenação criminal será exigido

o pagamento das custas nas ações penais públicas, conforme dispõe o artigo 804 do

Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO o que decidiu o Conselho Nacional de Justiça no

Procedimento de Controle Administrativo n° 0002497-02.2009.2.00.0000, firmando que

o pagamento das custas, ônus da condenação criminal, deve efetuar-se na fase da

execução do julgado;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3917801/2011,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o § 4o ao artigo 338a da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte redação:

Art. 338a....

§ 4o - Em respeito aos princípios da presunção de inocência, do
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça assessoria de orientação e correição

estado de goiás

devido processo legal e do livre acesso à justiça, nos

pedidos de restituição de bens apreendidos, em se tratando de

ação penal pública, a cobrança das custas e da taxa

judiciária somente se dará após o trânsito em julgado de

eventual sentença condenatória.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário da

Justiça Eletrônico.

Goiânia, ^os â-ò dias do mês de (i^U-^-^ode 2012.

DEMBAr-:GADORÁ. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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