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PROVIMENTO N° 0Í°L /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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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, aos .;iò dias do mês de ([1*-JÊLo£mode 2012.

DEMBARGADORA. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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