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Ofício Circular n°C&Z /2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia ,o'de maio de 2012.

Aos Senhores Juízes de Direito

Prezado (a) Senhor(a):

Consoante disposto na Resolução n° 137/2011, do Conselho Nacional
de Justiça, a Corte local envia dados para alimentar o Banco Nacional de Mandados
de Prisão - BNMP.

Porém, constatamos que as orientações contidas nos ofícios circulares,
anteriormente expedidos por este ó rgão Correicional , com o objetivo de regulamentar
o envio dos dados ao BNMP , não vem sendo cumpridas nos termos exigidos pela
referida resolução . Tem sido recorrente, por exemplo , o equivocado procedimento de
expedir os mandados de prisão via do campo do Sistema do Primeiro Grau- SPG
intitulado "documentos comuns". O BNMP dispensa preocupação do usuário com o
envio dos mandados à base do CNJ, tratando -se de ferramenta automatizada. A
preocupação do usuário (Juiz de Direito , escrivão etc ) deve se limitar à correta
alimentação do SPG.

Assim, ao tempo em que ratifico as razões que levaram à edição dos
anexos ofícios circulares, oriento a fiel observância daqueles.

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRtfIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Oficio Circular n°6'61 /201 2-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiãnia,O`ó de

Aos Senhores Magistrados

Prezado (a) Senhor(a):

É impositivo o cumprimento do disposto no art . 7°, § 1° d
137/2011, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Bano
Mandados de Prisão - BNMP.

Desse modo, com o objetivo de esclarecer e facilitar o env
registros ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, especificamente
aos mandados de prisão sigilosos ou restritos, transmito aos senhores
seguintes instruções:
-a emissão dos mandados restritos encontra -se na opção Varas/MP v
cadastrado , o processo fica no local GABINETE;
-o acesso para emissão do mandado sigiloso deverá ser incluido na
juiz informar. O acesso não foi disponibilizado para todas as pesso
porque, em se tratando de mandados restritos, somente os servidores
autorizados poderão emiti-los;
-no momento da emissão do mandado restrito o servidor deverá infc
dados do formulário como nome , filiação, data de nascimento , ressalta
não constará nenhum dado pré-formatado e, após a emissão, não ficar
dados informados.

Esclareço , por fim , que ao permitir acesso ao servidor q
sistema , deverá orientá-lo para que a liberação para consulta CNJ só
o cumprimento do mandado , momento em que perde a obrigatoriedade

Atenciosamente,

}I
3.N -

Desembargadora BEATRt UEIREDREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Ofício Circular n° 056/2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria - Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia, ,2^de abril de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito, Escrivães e Servidores Criminais

Prezado (a) Senhor(a):

Consoante disposto na Resolução n° 137/2011, do Conselho Nacional
de Justiça , a Corte local envia para o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP
as informações processuais.

Desse modo, visando à resolução das dúvidas surgidas quanto ao
procedimento de comunicação aos juízos de origem em relação às prisões efetuadas
em localidade diversa do juízo ordenador da constrição , situação albergada no
prefalado ato, determino aos Senhores Magistrados, Escrivães e Servidores, que
atuam na área criminal, a utilização do Malote Digital para informar a prisão efetuada,
no âmbito das suas respectivas competências e atribuições , ao juízo que a decretou.

Oriento, ainda , que na impossibilidade de utilização do Malote Digital, a
informação ao juízo que decretou a prisão deverá ser realizada via e-mail ou por
endereçamento postal.

Esclareço , por fim , a conveniência de que referida comunicação seja
implementada sem autuação e geração de protocolo específico junto ao SPG e ao
PROJUDI.

Atenciosamente,

Desembargadora f3ËA IZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Oficio Circular n°O'jy/2012-DIP

Aos Senhores Juízes de Direito

Senhor Juiz (a):

PODER JUDICIÁRIO
Corregedona-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia ,JO de abril de 2012.

Consoante disposto na Resolução n° 137/2011, do Conselho Nacional
de Justiça, a corte local alimenta com informações processuais o Banco Nacional de
Mandados de Prisão - BNMP.

Nestes termos, determino aos Senhores Magistrados com competência
na área criminal que orientem aos escrivães ou a quem efetivamente desempenhe a
função, depois de elaborado e devidamente assinado o Mandado de Prisão, alimentá-
lo na base de dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP no Menu
'.controle de prisões", item "liberar mandado para consulta-CNJ" Os mandados gerados
em processos do PROJUDI não carecem de liberação específica, sendo automatizada
a rotina.

A orientação tem por escopo evitar a alimentação do sistema com
pseudomandados, ou seja, documentos sem assinatura do juiz ordenador da prisão.

Atenciosamente,

Desembargadora' [RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Oficio Circular n°&2J /2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia,c de março de 2012.

Aos Senhores Juízes de Direito Di[etores de Foro

Senhor(a) Juiz(a)

Considerando que no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
tramitam processos físicos e eletrônicos e que, em se tratando de processos físicos,
cadastrados no Sistema de Primeiro Grau (SPG), quando oferecida e recebida a
denuncia, é possível a conversão do procedimento preliminar para ação penal,
preenchendo, no SPG, o campo "Registra Denúncia ou Queixa";

Considerando que as ações penais em curso junto aos Juizados
Especiais Criminais também devem positivar as Certidões criminais, o que não vemcorrendo, e

Considerando que o preenchimento manual de campo específico
convertendo o procedimento preliminar iniciado com o termo circunstanciado de
corrência em ação penal, é indispensável para a positivação de certidões criminais

Jm relação aos processos que tramitam no ambiente do PROJUDI;

Recomendo aos Juizes de Direito Diretores de Foro das Comarcas
contempladas com o PROJUDI que orientem os escrivães(ãs) secretário(a)s e os(as)
fi calizem quanto à conversão manual dos procedimentos criminais (da fase preliminar
pêra a de ação penal), efetuando as alterações devidas, acessando ao Processo
Eletrônico em "opções do processo --. modificar dados", em seguida preenchendo os
D mpos: "Data Oferecimento Denúncia/Queixa" e "Data Recebimento

. núncia/Queixa", empós, "Alterar Classe", tudo ao fim de assegurar banco de dados
ajualizado e a confiabilidade na emissão de Certidão Criminal.

Atenciosa e te,

Desembargador-EATRIZ FIG EIREDO FRANCO
Corregedora - Geral da Justiça
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Ofício Circular n°O 2 /2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia, /1-de fevereiro de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito

Assunto: Alimentação de dados para encaminhamento ao BNMP

Senhor(a) Juiz(a):

O Conselho Nacional de Justiça, via da Resolução n.° 137/2011,
instituiu o Banco Nacional de Dados de Mandados de Prisão - BNMP, regulamentada
no âmbito da Justiça do Estado de Goiás pela Portaria Conjunta n° 02/2012,
encaminhada a Vossa Excelência via do Oficio Circular n.° 14/2012. Conforme
depreendido da leitura dos documentos por último mencionados, o modelo utilizado por
esta Corregedoria-Geral para viabilizar alimentação do banco de dados nacional
dispensa interferência imediata do magistrado, sendo automatizada a coleta dos dados,
razão pela qual não houve distribuição de novos logins e senhas nem instituída
obrigatoriedade pessoal do magistrado alimentar o sistema, à semelhança de outros.

O sucesso dessa metodologia, entretanto, depende da interferência
e fiscalização dos juízes quanto ao correto preenchimento do mandado e sua geração
no Sistema de Primeiro Grau - SPG. Cada um dos campos constantes dos formulários
dos mandados de prisão foi estudado e pensado em obediência às prescrições dos
prefalados atos normativos. Todos os campos devem ser preenchidos pelo escrivão,
com a usual supervisão do magistrado, no momento da feitura do mandado.

Nesse sentido, chamo atenção para o disposto no artigo 3°, XII da
Resolução 137/CNJ, impositivo de que conste a data limite presumida para
cumprimento do mandado de prisão de acordo com a prescrição em abstrato ou em
concreto. Sendo certo que esta informação, alinhavada que se acha ao instituto da
prescrição, escapa ao domínio científico-jurídico da maioria dos escrivães, oriento os
magistrados em atuação na área criminal a incluir nas decisões que decretem
prisões , sejam definitivas ou provisórias , conforme item 1 do Ofício Circular n.o
14/12 , já mencionado , informação expressa que atenda ao preceptivo supra
mencionado.

Atenciosamente,

Desembargadora BEÃ IZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Ofício Circular n° 14 /2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia, 30 de janeiro de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito

Assunto:Banco Nacional de Mandados de Prisão

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência cópia da Portaria Conjunta n° 02,
de 30 de janeiro de 2012, que disciplina o BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE
PRISÃO - BNMP - no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
conformidade com a Resolução n.° 137/CNJ.

Faço conhecer as principais alterações no Sistema de Primeiro
Grau - SPG - relativas aos mandados de prisão e controle de prisão decorrentes da
sobredita normativa, ordenando obediência às prescrições seguintes, a saber:

SPG:
1 - São quatro os tipos de mandados de prisão sujeitos a registro no

a) Mandado de prisão definitiva;
b) Mandado de prisão preventiva em decisão condenatória;
c) Mandado de prisão temporária;
d) Mandado de prisão preventiva.

II - É vedada a utilização de nomenclatura diversa, bem como a
emissão de mandado de prisão sem observância do caminho seguinte no âmbito do
SPG: serventias/documentos criminais/mandados de prisão-CNJ.

III - Para fins de registro no BNMP, o mandado de prisão expedido
e assinado pelo juiz competente deve ser liberado no SPG pela escrivania respectiva,
tão logo recebido do gabinete, observado o seguinte caminho no SPG:
serventias/outras opções/controle de prisões/libera mandado para consulta-CNJ.

IV - A escrivania deverá , no prazo de 24 horas seguintes ao
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

cumprimento da ordem ou sua revogação, contados da comunicação do evento,
proceder ao registro no SPG da data do cumprimento ou revogação.

a) Para registro da revogação deve ser observado o seguinte
caminho: serventias/outras opções/controle de prisões/registra outro evento

b) O registro do cumprimento do mandado far-se-á no seguinte
caminho: serventias/outras opções/controle de prisões/inclui data de cumprimento
mandado.

V - Para efeito do disposto no § 2° do art. 5° da Resolução n °
137/CNJ, as conversões de prisão em flagrante em prisão preventiva corresponderão à
expedição do respectivo mandado de prisão preventiva , cuja data do cumprimento
corresponderá à da prisão em flagrante , exigindo-se os procedimentos ordinários
previstos nos itens III e IV acima.

VI - Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão
seja expedido em caráter restrito (sigiloso), sua confecção e a liberação do ato para o
BNMP far-se-ão no gabinete , sem assistência da escrivania.
Para confecção e liberação dos mandados restritos (sigilosos) deve ser seguido o
caminho: varas/mp/controle de mandado de prisão sigiloso.

VII - Estas prescrições vigem a partir de 30 de janeiro de 2012,
excepcionado o que refere aos mandados expedidos em caráter restrito, a viger em 27
de fevereiro do mesmo ano.

Atenciosamente,

Desembargadora ' BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora - Geral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Presidência
Corregedoria - Geral da Justiça

PORTARIA CONJUNTA N° C-i, /2012

Regulamenta o banco de dados de
mandados de prisão, nos termos do
art. 289-A do CPP, acrescentado pela
Lei n° 12.403, de 4 de maio de 2011,
e Resolução n° 137, de 13 de julho
de 2011, do Conselho Nacional de
Justiça.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a
Corre edora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e
ao ref rendum da Corte Especial, e

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.403, de 4 de maio de 2011,
determina a criação de banco de dados para registro dos mandados de prisão pelo
Conselho Nacional de Justiça, na qualidade de órgão estratégico e central do sistema
judiciál, regulamentá-lo e mantê-lo (art. 289-A, caput e § 6°, do Código de Processo
Penalhh;

CONSIDERANDO que uma das finalidades do banco de dados
para egistro dos mandados de prisão é facilitar-lhes o conhecimento por qualquer
pess a e o cumprimento de diligências por parte das autoridades policiais, assim como
auxilir os juizes no exercício de sua jurisdição;

CONSIDERANDO o art . 10 e parágrafo único da Resolução n° 137,
de 11I de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que determina o envio

atizado das informações, pelos Tribunais, ao Banco Nacional de Mandados deautom
Prisã ;

RESOLVEM:

no âmbito do Poder Judiciário do Estado detituído1° Fi i ,ca nsArt.
GoÁ, nos termos do art . 289-A do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de
registo no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP -, dos mandados de
prisã expedidos pelas autoridades judiciárias locais.

I Art. 2° O BNMP será disponibilizado na rede mundial de

computadores , assegurado o direito de acesso às informações a toda e qualquer
pessya, independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de interesse,
sendtl de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça a , sua manutenção e

1-,
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PODER JUDICIÁRIO
Presidência
Corregedoria -Geral da Justiça

disponibilidade.
§ 1° A informação do mandado de prisão, para fins de registro no

Consho Nacional de Justiça, será prestada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir a expedição, diretamente ao BNMP, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau
- SP e do Sistema de Segundo Grau - SSG.

§ 2° Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão
seja pedido em caráter restrito, o prazo para inclusão no BNMP se iniciará após seu
cump invento ou quando afastado esse caráter por decisão judicial.

§ 3° A responsabilidade pela atualização das informações do
BNMF(, assim como pelo conteúdo disponibilizado, é, exclusivamente, dos tribunais e
das autoridades judiciárias responsáveis pela expedição dos mandados de prisão.

§ 4° Cabe à autoridade policial que for dar cumprimento a mandado
de prisão constante do BNMP averiguar sua autenticidade e assegurar a identidade da
pessoa a ser presa.

§ 5° Quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes
do B MP deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao órgão judiciário
respo sável pela expedição e registro do mandado de prisão.

Art. 3° Cada mandado de prisão deverá se referir a uma única
pessoa e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

1 - seu número, composto pelo número do processo judicial, na
formada Resolução n° 65/2008 do CNJ, acrescido de um número sequencial de quatro
dígito

II - o número do processo ou procedimento. na forma da
Resolpção n.° 65/2008 do CNJ;

III - tipo e número do procedimento ou documento que originou o
processo judicial em que foi expedido o mandado, conforme tabela a ser editada em
portarja da Presidência do CNJ;

IV - nome do magistrado expedidor;

V - denominação do órgão judiciário em que foi expedido o
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mandado;

PODER JUDICIÁRIO
Presidência
Corregedoria - Geral da Justiça

VI - qualificação da pessoa a que se refere o mandado de prisão;

VII - códigos nacionais dos assuntos criminais a que se refere o
mandado;

VIII - espécie da prisão decretada;

IX - dispositivo da decisão que decretou a prisão;

X - prazo da prisão, quando se tratar de prisão temporária;

XI - pena imposta e regime de cumprimento da pena, quando se
tratar de prisão decorrente de condenação criminal, recorrível ou definitiva;

XII - data limite presumida para cumprimento do mandado de
prisão de acordo com a prescrição em abstrato ou em concreto;

XIII - o valor do montante da fiança arbitrada, quando for o caso;

XIV - data e local da expedição.

§ 1° São dados de qualificação da pessoa objeto da ordem de
prisão, a serem incluídos, se disponíveis, ainda quando haja mais de um deles para a
mesma pessoa:

1 - nome;

II - alcunha;

III - filiação;

IV - data de nascimento;

V - naturalidade;

^Çf
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VI - sexo;

VII - cor;

PODER JUDICIÁRIO
Presidência
Corregedoria -Geral da Justiça

VIII - profissão;

IX - endereço no qual pode ser encontrada;

X - características físicas relevantes, conforme parâmetros já
existentes no INFOSEG;

recorrível;

XI - códigos identificadores de documentos oficiais;

XII -fotografia.

§ 2° São espécies de prisão sujeitas a registro no BNMP:

temporária;

I - preventiva;

III - preventiva determinada ou mantida em decisão condenatória

IV - definitiva;

V - para fins de deportação;

VI - para fins de extradição;

VII - para fins de expulsão.

Art. 4° A certidão referida no § 3° do art. 289-A, do CPP, a ser
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, deverá conter todos os elementos
disponíveis enumerados no art. 1°, caput, da Resolução n° 137/2011, do Conselho
Nacional de Justiça.

------ .rim
R ,n 10. n° 150. 1 1 a d r_ St Oes1 G a Goiás CEP 74120-020-Telefone 6 816 2619 -( - Fax {62)'32 162>1l-www lido: usbr



fl tribunal
de justiça
do estado de golas

PODER JUDICIÁRIO
Presidência
Corregedoria - Geral da Justiça

Art. 5° A autoridade judiciária responsável pela expedição dos
mandados de prisão atualizará a informação dos mandados de prisão registrados no
BNMP no prazo de 24 (vinte e quatro ) horas, a contar da revogação da prisão ou do
conhecimento do cumprimento da ordem, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau
- SPG e do Sistema de Segundo Grau - SSG.

§ 1° Cumprido o mandado de prisão ou no caso de prisão em
flagrante delito de pessoa a respeito da qual esteja pendente de cumprimento mandado
de prisão expedido por outra autoridade judiciária , o juízo que tomou conhecimento da
prisão deverá comunicá-la às demais autoridades judiciárias, no prazo de 24 (vinte e
quatro ) horas.

§ 2° No caso de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva , nos termos do art. 310, inciso II, do CPP (redação da Lei 12.403/11), a
informação prestada pelo tribunal incluirá a circunstância de o mandado já estar
cumprido.

Art. 6° Os mandados expedidos anteriormente à entrada em vigor
da presente Portaria Conjunta e ainda não cumpridos, se vigentes , deverão ser
registrados no BNMP pela autoridade judiciária responsável , observados os requisitos
do art. 2.°, no prazo máximo de 6 (seis ) meses).

Art. 70 O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, quando
implantado nas Varas Criminais, deverá conter função de edição de mandado de prisão
com alimentação automática do BNMP,

Art. 8° Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia ,3 de janeiro de 2012.

c--
DeembargadiOr VÍTOR BARBOZA LENZA

`_Preside .nte do Tribu al de Justiça do Estado de Goiás

n ?,Cniw.^_co
DesembargadoráEA RIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora - Geral da Justiça
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Ofício Circular n°J C^i /2012-DIP
Goiânia , OKde maio de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito, Escrivães e Servidores Criminais

Prezado (a) Senhor(a):

Consoante disposto na Resolução n° 137/2011 do Conselho Nacional de

Justiça , a Corte local envia para o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP as

informações processuais.
Desse modo , visando à resolução das dúvidas surgidas quanto ao

procedimento de comunicação aos juízos de origem em relação às prisões efetuadas
em localidade diversa do juizo ordenador da constrição , situação albergada no referido

ato, determino aos senhores magistrados , escrivães e servidores que atuam na área

criminal , a utilização do Malote Digital para informar a prisão efetuada , no ãmbito das

suas respectivas competências e atribuições , ao juízo que a decretou.
Oriento , ainda , que na impossibilidade de utilização do Malote Digital, a

informação ao juízo que decretou a prisão deverá ser realizada via e-mail ou por

endereçamento postal.
Esclareço , por fim , a conveniência de que referida comunicação seja

implementada sem autuação e geração de protocolo específico junto ao SPG e ao
PROJUDI.

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRIZ-WGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça

lb

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria -Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações
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