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Senhores Magistrados com competência na área criminal:

Oriento quanto à emissão de mandados de prisão emitidos em
plantão forense, esclarecendo que o servidor designado terá acesso para chancelar as
petições após as 18:00 horas e nos finais de semana, permitindo-se a emissão dos
mandados somente com a chancela, ou seja, sem cadastrar o processo.

Para tanto, o servidor plantonista deverá observar os seguintes
passos:

Ao acessar a serventia plantão, o sistema apresentará uma tela
com o menu principal contendo:

- Controle de Processo

- Plantão

A chancela será feita no item "controle de processo", onde será
gerado o número no Sistema de Primeiro Grau - SPG, que será encaminhado ao
protocolo judicial para que seja recebido, cadastrado e distribuído no primeiro dia útil
subsequente.

No menu plantão tem-se as seguintes opções:
- Cadastra Mandado Plantão
- Consulta Mandado Plantão

Os mandados de prisão criminais expedidos durante o plantão,
serão emitidos no item "cadastra mandado plantão", conforme segue abaixo modelo
da tela do SPG:

Numero do processo:
Tipo do Mandado:
1 - Prisão Definitiva

2 - Prisão preventiva em decisão Condenatória
3- Prisão Temporária
4 - Prisão preventiva
Após informar o número do processo e selecionar o tipo de

mandado, o sistema pedirá para informar o código ou o nome do juiz que decretou a
prisão e outras informações exigidas pelo CNJ, em seguida, o plantonista alimentará o
sistema com a qualificação das partes e gerará o mandado de prisão.

Nesse contexto, oriento que os plantonistas deverão contatar, a
Divisão de Gerenciamento do SPG, ramais 2619, 2621, 2556, 2473 e 2420, para que
sejam incluídos os novos acessos nas matrículas ou encaminhar os pedidos para
ebsilva@tjao.jus.br ou aqrmacedo(@tjao.jus.br. Na Comarca de Goiânia os contatos
devem ser feitos junto à Coordenadoria Judiciária pelos ramais 2608, 2615 e 2720.

Atenciosamente, l

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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