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Alteração da data estabelecida para a
regularização dos Mandados de Prisão em
cumprimento à resolução n° 137/2011-CNJ

Senhores Magistrados:

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.

Visando a regularização do Banco de Mandados de Prisão junto à Secretaria de
Segurança Pública foi editado o Ofício-Circular n° 67/2012-DIP, estabelecendo como prazo final
o dia 18dejunhode2012.

Porém, constatado que o volume de informações a respeito de mandados
reexpedidos e ingressos na base do BNMP enviadas a este órgão correicional está muito
aquém do esperado, prorrogo a data para 02 de julho do corrente ano.

Esclareço que a ausência do envio dos dados solicitados, dentro da data
prevista, atendendo o Cronograma do Conselho Nacional de Justiça, pode ensejar aos
responsáveis medidas disciplinares administrativas.

No contexto, oriento os magistrados goianos de primeira instância a fiscalizar o
cumprimento do prazo assinalado que adianto, não será prorrogado.

Além da correição a ser realizada nos processos a que aludem as tabelas
encaminhadas com o Ofício Circular n° 67/2012-DIP de 18 de maio de 2012, todos os
processos criminais ativos devem ser correicionados para fim de alimentação do BNMP
reexpedindo-se os mandados de prisão pendentes de cumprimento e anotando-se eventual
revogação/cumprimento daqueles em que afigurarem essas hipóteses.

As providências relacionadas ao BNMP, ordenadas neste e em pretéritos ofícios
circulares, são urgentes e de crucial importância para o bom funcionamento do sistema de
segurança pública, porquanto a Polícia Civil não mais cumprirá mandados de prisão
alheios à base do BNMP.
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