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Ofício Circular n° 6^ /2012-DIP

Senhores Magistrados:

Goiânia, iíTde^AoÂode 2012.

Regularização do Cadastro de Mandados de Prisão
em cumprimento à Resolução n° 137/2011-CNJ

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.

Medida salutar a ser efetivada no processo de instituição do BNMP é a
regularização do Banco de Mandados de Prisão junto à Secretaria de Segurança Pública.

Levantamento preliminar efetuado pelo Departamento de Tecnologia da
Informação desta Corregedoria-Geral da Justiça, constatou a existência de 62.478 mandados
de prisão anteriores à sobredita resolução, cuja revalidação faz-se necessária.

Para tanto, encaminho as tabelas anexas que deverão ser consultadas por todas
as escrivanias para verificação e posterior encaminhamento dos autos do processo ao
magistrado, em caráter de correição extraordinária.

Nos casos de mandados de prisão expedidos em processos criminais, se o juízo
decidir pela manutenção da prisão e, em sendo constatado que o mandado anterior não
apresentava prazo de validade, deverá ser expedido novo documento em conformidade com o
Ofício Circular n° 027, de 17 de fevereiro de 2012, de acordo com os modelos disponíveis no
sistema informatizado SPG, acrescentando a data de validade e excluindo o registro alusivo
ao mandado anterior.

Nos casos de mandados de prisão expedidos em processos cíveis, caso a prisão
tenha sido revogada, cumprida ou decretada a extinção do processo, igualmente a Polícia Civil
deverá ser comunicada, por intermédio de ofício, conforme MODELO III,

O novo mandado de prisão criminal obrigatoriamente será encaminhado por
ofício (MODELO I) solicitando a exclusão do mandado anterior, expedido sem data de validade.

Caso a prisão tenha sido revogada ou decretada a extinção da punibilidade,
igualmente, a Polícia Civil deverá ser comunicada por intermédio de ofício conforme MODELO
II anexo.

A alimentação dos mandados de prisão reexpedidos por força deste ofício
circular é automática e concomitante à "liberação do mandado" no SPG, não carecendo de
atividades adicionais pelo usuário.

Fica estabelecido o dia de 18 de junho de 2012 como data final para
regularização de todos os mandados de prisão expedidos nos processos criminais.

Os modelos de ofícios mencionados neste ofício circular encontram-se

disponíveis no Sistema de Primeiro Grau-SPG

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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