
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás: Diretoria de Administração e Operações

Ofício Circular n° iOO /2013 - DIP

Goiânia, //: de maio de 2013.

Aos Magistrados e Escrivães,

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 e Provimento n° 19/2012. Trata-se de repositório de informações exclusivo

para mandados criminais.

A despeito dos normativos mencionados, persistem casos de

mandados de prisão cumpridos ou revogados sem a devida baixa no Sistema de

Primeiro Grau - SPG, consequentemente, fora da base de dados nacional de

mandados de prisão.

Nesses termos, com objetivo de assegurar a higidez do

sobredito banco de dados, consoante dispõe o art. 214f, §2°, do Provimento n°

19/2012, cuja cópia segue anexa, oriento os senhores magistrados com competência

na área criminal a, por ocasião da revogação da prisão, fazer constar ordem à

escrivania para a baixa do respectivo mandado no SPG, para fins de anotação no

Banco Nacional de Mandados da Prisão.

Ainda, oriento-os a fiscalizar as rotinas da escrivania

tendentes ao cumprimento dos já citados normativos.

Atenciosamente, "~\

Desembargadora iibLMA BRANG.Ò FERREIRA PERILO
Correyedora -Geral da Justiça
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedona-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4393830/2013-Buriti Alegre

Diretoria de Administração e Operações

Sugestão

DESPACHO N° [&\Q /2013

á^t :;

Cuida-se de expediente através do qual o então Diretor do

Departamento de Tecnologia da Informação da Corregedoria, Antônio Pires de

Castro Júnior, noticia que "o mandado de prisão n° 198976-41.1998.8.09.0019.0001,

emitido pela Comarca de Buriii Alegre, encontrava-se com a situação 'aguardando

cumprimento' e, que, posteriormente, na data de 16/01/2013, fora revogado em

decisão proferida pelo Dr. Fiávio Fiorentino de Oliveira, sem que houvesse o

registro no Sistema de Primeiro Grau - SPG, motivo pelo qual ainda constava

'aguardando cumprimento' no Banco Nacional de Mandados de Prisão" e pede

providências. Com a inicial vieram os documentos de fs. 04/25.

Notificado, o magistrado informou que a irregularidade foi

sanada e que tomou as devidas providências junto à Escrivania e aos serventuários,

a fim de que a situação não mais se repetisse (fs. 36/37).

Instado a se manifestar, o Diretor de Administração e

Operações, Leonardo Pereira Martins, sugeriu o arquivamento do feito, após a

expedição de ofício circular aos Diretores de Foro, encaminhando-lhes cópia da
minuta de f. 41.

Nessa ordem, à míngua de outras providências a serem

tomadas por esta Corregedoria, acato a sugestão de f. 40 e determino o

arquivamento do feito, após a expedição de ofício circular aos Diretores de Foro do

Estado de Goiás, nos termos da minuta de f. 41.'Cientifique-se o Juiz de Direito da
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, . PODER JUDICIÁRIO /Ç/
COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica ^
do estado de coiás

Vara Criminal da Comarca oe Buriti Alegre, Dr. Pedro Ricardo Morello Godói

Brendolan, encaminhando-lhe, via malote digital, a cópia deste despacho.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, i 7 de maio de 2013.

t-L

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

3-GerCorregedora-Geral da Justiça
/
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m corregedoria poder judiciário
geral da justiça
do estado de gola; DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÕES

PROVIMENTO N° oi "j /2012

Dispõe sobre o cumprimento das Resoluções n°

66/2009 e n° 137/2011 do Conselho Nacional de

Justiça, e dá outras providências

(
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução n° 66/2012 do Conselho Nacional de

Justiça que cria mecanismo de estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos juizes.

e Tribunais, dos procedimentos relacionados á decretação e ao controle de prisão

provisória e internação provisória;

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir aos magistrados ei,"

servidores um acompanhamento efetivo das prisões e internações provisórias

decretadas,

CONSIDERANDO o desenvolvimento de ferramenta de controle de réus

presos e adolescentes internados com a alimentação junto ao Sistema de Primeiro*
Grau - SPG - viabilizando conhecer eventuais casos de manutenção de prisões ou

internações, apesar de já expedida a ordem de soltura ou desinternação;

CONSIDERANDO a implantação no Estado de Goiás do Banco Nacional,

de Mandados de Prisão, em cumprimento ao disposto no artigo 289-A do Código de

1 Processo Penal, ã Resolução n.° 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça, e à

Portaria Conjunta n.° 002/2012 (Presidência do Tribunal de, Justiça e Corregedoria
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Geral da Justiça do Estadode Goiás);

CONSIDERANDO que magistrados e servidores já foram orientados por

sucessivos ofícios circulares sobre a geração dos mandados de prisão, modo de

funcionamento e a coleta de dados do BNMP;

CONSIDERANDO que a Policia Judiciária do Estado de Goiás foi

orientada a não cumprir mandados de prisão estranhos à base de dados no BNMP;

CONSIDERANDO que persistem notícias de mandados de prisão gerados fora do SPG»

e PROJUDI, bem como casos de mandados de prisão cumpridos ou revogados sem a

• devida baixa no sistema e no Banco Nacional de Mandados de Prisão;

RESOLVE;

Acrescentar a Seção I - Dos mandados de prisão - ao Capítulo X do

Titulo IV, com os artigos 214e, 214f, 214g. 214h, 2141, 214j e 214k à Consolidação dos

Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, com o seguinte
teor:

Seção I
r

Dos mandados de prisão
•

Art. 214e Todos os eventos relacionados à prisão e à liberdade do'

réu, bem como atinentes à internação e desinternação de adolescentes, deverão ser

anotados pelos servidores junto ao sistema próprio tão logo informados, para

alimentação automatizada junto aos mecanismos de controle a que refere á Resolução

n° 66/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 214f Os mandados de prisão expedidos seguirão tipologia e

modelagem próprias, nos termos da Resolução n° 137/2012 do Conselho Nacional de
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Justiça e Portaria Conjunta n.° 002/2012 (Presidência do Tribunal de Justiça e
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás) e deverão ser gerados automática
e exclusivamente junto aos sistemas de suporte informatizado das escrivanias - SPG,

PROJUDI ou os que vierem a substitui-los.

§ 1o Os mandados de prisão gerados no SPG serão liberados junto

ao sistema pelo seividor da escrivania, após conferidos e assinados pelo magistrado. « • •

* § 2° As revogações, as conversões de prisões e os cumprimentos

dos mandados de prisão serão anotados pelos servidores junto ao sistema próprio tão

logo informados estes eventos, para alteração ou baixa automatizada dos registros
junto ao BNMP.

Art.214g Ê vedada a geração de mandados de prisão fora dos
ambientes dos sistemas de suporte informatizado das escrivanias - SPG, PROJUDI ou

os que vierem a substitui-los, especialmente proibida a geração e impressão de

mandados de prisão a partir de editores de texto, quaisquer que sejam.

§ 1o Évedada a utilização de terminologia de mandados de prisão
estranha à da Resolução n° 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça, bem como. no

SPG, a geração de mandado de prisão no ambiente do "Mandado Padrão";

§ 2o Nas hipóteses em que haja indisponibilidade dos respectivos

sistemas informatizados das escrivanias - SPG, PROJUDI ou os que vierem a substitui-

los, e se houver urgência ou emergência, os mandados de prisão gerados,
excepcionalmente fora desses ambientes serão comunicados à Autoridade Policial

encarregada do cumprimento e, na primeira oportunidade subsequente à normalidade

dos sistemas, confeccionados nos ambientes próprios, sujeitando-se então, ao

ordinário processo de confecção e liberação de mandados de prisão;

« »
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§ 3o - Os servidores manterão registros alusivos aos mandados de

prisão gerados fora dos ambientes próprios, dos quais constarão dados da

comunicação destes mandados á Autoridade Policial encarregada do cumprimento,

bem como do momento da sua reexpedição junto ao sistema próprio, com anotação do

número correspondente e da liberação;

Art. 214h Os juizes inspecionarão pessoal e periodicamente a

escrivania objetivando a garantia da higidez do Banco Nacional de Mandado de

Prisão e do Controle de Prisões e Controle de Internação.

Art. 214i E dever do juiz e do servidor da escrivania a correta"

alimentação dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás.

, Art. 214j Ê dever do juiz a fiscalização a respeito da regularidade

da alimentação dos referidos dados.

Art.214k Fica institucionalizado o "Manual de Padronização das

Rotinas das Varas Criminais - Banco Nacional de Mandados de Prisão e Controle de

Prisões Provisórias. Cumprimento das Resoluções 066/09 e 137/11 do Conselho

Nacional de Justiça no SPG e PROJUDI", anexo.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico. •

Goiânia, «w de»-»«^^rv^ode2012.

flk.
'>-Oa^CX?

DESEMBARGADORAfBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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CUMPRIMENTO DAS

RESOLUÇÕES 066/09 E 137/11
DO CNJ NO SPG E PROJUDI

I
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INTRODUÇÃO

Cumprindo determinação da douta Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, o presente manual foi elaborado com o propósito de auxilar os

servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, que atuam na área criminal (1a

instância), na execução dos atos cartorários no SPG (Sistema de Primeiro Grau),

decorrentes das Resoluções 066/09 (controle de prisão provisória) e 137/11 (Banco

Nacional de Mandados de Prisão), ambas do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

Não se trata de um trabalho acadêmico. Cuida-se, tão somente, de uma

ferramenta elaborada sem cunho científico que objetiva a dirimir eventuais dúvidas

do servidor no cumprimento de atos alusivos às mencionadas Resoluções.

Apesar de terem objetos distintos, os assuntos contidos nas referidas

Resoluções de certa forma se entrelaçam. Veja-se, por exemplo, no caso de

expedição de um mandado de prisão preventiva (um dos atos regulamentados

pela Resolução n° 137/11), verificado o seu cumprimento, esse dado deverá ser
anotado no controle de prisão provisória, que é objeto da Resolução n° 66/09.

Portanto, levando em conta o aspecto didático, optou-se por inserir os assuntos

das ditas Resoluções num mesmo manual.

Ernani Sérgio Magalhães

Escrivão da 12a Vara Criminal da comarca de Goiânia



1. Resolução n° 066/09
(Controle de Prisão Provisória)

Segundo o § 1o, do artigo 2°-A, da Resolução n° 066/09 do CNJ,
'caberá às varas de inquéritos policiais, às varas com competência criminal
e às varas de infância e juventude o cadastramento das prisões em flagrante,
temporárias e preventivas e das internaçõestemporárias existentes nos processos
de sua competência, bem assim de sua prorrogação, encerramento e outras
intercorrências'.

Ainda de acordo com a referida Resolução (§ 2° do art. 2°-A). as prisões

cautelares (flagrante, temporária e preventiva) e internações provisórias deverão

ser cadastradas em até 24h após a respectiva comunicação.

e

1.1 PRISÃO EM FLAGRANTE

Depois de recebido o flagrante na escrivania, o servidordeverá autuá-lo

no SPG. Nesse momento é perguntando se se trata de réu preso.

14:44:32 ESCRIVANIAS

AUTUA PROCESSO

Processo: 189-32.2012.8.09.0001

Escrivania: 12A VARA CRIMINAL

Fase: AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA

Parte Autora: COLETIVIDADE

Advogado:

Parte Ré: JOSÉ JOÃO

01/11/2012



MAMAI DE BOTINAS PARA CUMPRIMEHTO DAS RESOLUÇÕES 066/09 E137/11 00CNJ

Natureza: FLAGRANTE

Área de Ação: DETENÇÃO

Sigiloso (S/N): N Reu Preso: S

Data da autuação: 1 /11 / 2012

Descrição Processo:

(Sim Não)

Confirma: S (S/N)

PF2 - RETORNAR PF7- FIM SPG4010P

Respondendo que sim, automaticamente aparece a tela "CONTROLE
DE PRISÃO", para registro dos dados do preso.

14:47:59 CONTROLE DE PRISÕES

REGISTRA DADOS DO PRESO(S)

Processo: 189-32.2012.8.09.0001 (201200001898)

12A VARA CRIMINAL

Selecione:

Nome: JOSÉ JOÃO

Situação atual: (P)reso ou (S)olto

01/11/2012

1.2 PRISÃO TEMPORÁRIA E PRISÃO PREVENTIVA

Tratando-sede prisãotemporáriaou preventiva, verificadoo cumprimento

do respectivo mandado de prisão, o servidor deverá utilizar a opção "REGISTRA

PRISÃO", dentro do menu "CONTROLE DE PRISÕES".

15:01:43 CONTROLE DE PRISÕES

REGISTRA DADOS DO PRESO(S)

Processo: 189-32.2012.8.09.0001 (201200001898)

12A VARA CRIMINAL

Selecione:

Nome: JOSÉ JOÃO

Situação atual: (P)reso ou (S)olto

01/11/2012

PF2 - RETORNAR PF3-AVANÇA PF7 - FIM SPG4850P



MANUAL OE BOTIMAS PARA CUMPRIMEHTO DAS RESOLUÇÕES 088/09 E137/11 DO CHJ

1.3 CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE / TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA

Na hipótese de conversão da prisão em flagrante/temporária em
preventiva, depois de expedido o competente mandado,o servidor deverá utilizar a
opção"INCL DATACUMPR. FLAGRANTE/TEMPORÁRIACONV. EM PREVENTIVA",
dentro do menu "CONTROLE DE PRISÕES". Importante registrar que nessa
situação não é necessáriaa liberação do mandado de prisão, bastando o servidor
utilizar a opção acima mencionada. Assim, o mandado estará automaticamente

cumprido, bem como efetivada a alteração da natureza da prisão, passando-se de
flagrante/temporária para preventiva.

15:09:48 MANDADOS

CONSULTA MANDADO DE PRISÃO

ATENÇÃO: Esta opção deveserusada apenas para mandados emitidos nas
prisões em Flagrante convertidas em preventivas que não serão liberadas

para consulta pública no CNJ.

01/11/2012

Processo: 201200001898

0001 JOSÉ JOÃO AGUARDANDO LIBERAÇÃO

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

PF2 - RETORNAR PF7 - FIM SPGM334P

15:11:32 CONTROLE DE PRISÕES 01/11/2012

REGISTRA DATA DE CUMPRIMENTO DO DOCUMENTO

Consta para o processo e pessoa abaixo, PRISÃO FLAGRANTE

não cumprido. Para registrar data de cumprimento, complete os campos:
Processo: 201200001898 12A VARA CRIMINAL

Nome: JOSÉ JOÃO

Tipo do Evento: PRISÃO Tipo do documento:

Natureza Prisão FLAGRANTE Documento:

Data do Fato: 10/10/2012 Data da Prisão:

Unidade Prisional:

CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA

Situação Atual: P (P)reso ou (S)olto

./_/

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P
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OBSERVAÇÃO:

É importante frisar que a utilização da opção "INCL. DATA CUMPR.
FLAGRANTE/TEMPORÁRIA CONV. EM PREVENTIVA" deverá ser precedida do
cadastramento inicial da prisãoem flagrante ou da prisão temporária.

1.4 BAIXA NO REGISTRO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Expedido o alvará de soltura e verificado o seu cumprimento, o servidor

deverá utilizar a opção "REGISTRA OUTRO EVENTO", dentro do menu "CONTROLE

DE PRISÕES", coma finalidade de anotar a soltura do réu. No caso de fuga, deve-
se anotar a data do evento no campo "Dt. Cumprimento ou Dt. da Fuga".

14:14:44 CONTROLE DE PRISÕES 30/04/2013

REGISTRA EVENTO

Processo: Tecle <enter> para buscar a parte desejada

Nome:

Tipo do Evento: 1 - Relaxamento de Prisão

2- Liberdade Provisória

3- Fuga

4- Habeas Corpus

5-• Revogação da Prisão

6-•Transação Penal

7-• Suspensão Condicional do Processo

8 • Arquivamento do Inquérito

9 - Sentença Absolutória

10 - Sentença Condenatória (Semi,Aberto,RestDireit,Sursis)

Alvará: Dt Expedição: / / Dt. Cumprimento: __/_/__
ou Dt. da Fuga:

Situação Atual: (P)reso ou (S)olto

PF2-RETORNAR PF7-FIM SPG4850P

1.5 ALTERAÇÃO PARA PRISÃO DEFINITIVA

Na hipótese da prolação de sentença condenatória ou decisão de
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pronúncia, estando o réupreso,o servidor deverá adotar, na opção "ALTERA PARA
PRISÃO DEFINITIVA/ RECURSO", dentro do menu "CONTROLE DE PRISÕES", as
seguintes providências:

a) Anotar a letra "G" quando houver a expedição de guia provisória
para cumprimento de pena, em caso de recurso;

b) Anotar a letra "T na hipótese de ter ocorrido o trânsito em julgado
da sentença condenatória;

c) Anotar as letras "N" no caso de pronunciado com recurso e "U"
pronunciado sem recurso;

d) Anotar as letras "C" na situação de sentenciado com recurso e "E"

sentenciado sem recurso. «I

15:19:06 CONTROLE DE PRISÕES

ALTERA PRESO / PRISÕES

01/11/2012

Numero Processo:

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P

14:40:45 CONTROLE DE PRISÕES 29/04/2013

ALTERA REGISTRO PARA PRISÃO DEFINITIVA

Processo: 201301311949

Nome: EDUARDO ALVES DE SOUSA

Situação : S (P)reso, (S)olto. (G)uia Provisória, (T)ransitado
NOVO: Pro(N)unciado com recurso Senten(C)iado com recurso

Pron(U)nciado SEM recurso Sent(E)nciado SEM recurso

Observe se o nome acima é o da parte correta, e informe uma data válida
para confirmar a gravação do registro:

Informe a data para o novo Status: __/__/

Observações

Data de registro no sistema: 18/04/2013 pela matricula: 4281806

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P
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1.6 EXCLUSÃO DO REGISTRO OE PRISÃO

O registro de prisão somente será excluído quando foi anotado
indevidamente. Exemplo: foi feito o registro de uma prisão em flagrante, quando
na verdade o réu já estava solto, ou seja, tinha sido beneficiado com arbitramento
de fiança pela autoridade policial. Nessa situação, o servidor utilizará a opção
"EXCLUI REGISTRO DE PRISÃO", dentro do menu "CONTROLE DE PRISÕES".

1.7 TRANSFERE PRISÃO PARA OUTRO PROCESSO

Verificada a necessidade de se transferir a prisão cadastrada no

incidente (representação de prisão temporária, representação de prisão preventiva

etc.) para os autos principais (inquérito ou ação penal), o servidor deverá utilizar
da opção "TRANSFERE PRISÃO P/ OUTRO PROCESSO". Esse item poderá ser
utilizado também no caso de transferir a prisão cadastrada na ação penal para o

processo de execução da pena, na hipótese de ter sido expedida a competente

guia de recolhimento.

15:20:07 MANDADOS

REGISTRODE PRISÃO

29/04/2013

TRANSFERE REGISTRO DE PRISÃO DE PROCESSO A SER BAIXADO P/ OUTRO

EM TRAMITAÇÃO

Processo com Reg. de Prisão:

Processo que Rebererá o Reg. Prisão:

Confirma:

PF2 - RETORNAR PF7 - FIM SPG4850P
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1.8 PROCESSO REDISTRIBUÍDO PARA JUSTIÇA FEDERAL OU COMARCA DE
OUTRO ESTADO

Na hipótese de se promover a redistribuição de processo para a Justiça

Federal ou comarca de outro Estado, estando o réu preso, o servidor deverá utilizar

da opção "PROCESSO C/PRISÃO REDISTR. AOUTRO JUÍZO(FEDERAL)/OUTRO
EST", a fim de dar baixa nocontrole de prisão. Éimportante salientar que, quando
a redistribuição feita para as comarcas deste Estado, não é necessário adotar

esse procedimento, pois, junto com a redistribuição eletrônica dos autos, segue
também toda informação constante no controle de prisão.

14:04:55 MANDADOS 30/04/2013

REGISTRO DE PRISÃO

REGISTRO DE PRISÃO DE PROC. REDISTRIBUÍDO À OUTRO JUÍZO (FEDERAL)
OU ESTADO

Processo com Reg. de Prisão:

Confirma:

PF2 - RETORNAR PF7 - FIM SPG4850P

1.9 RELATÓRIO DE PRISÕES

O servidor deverá utilizar da opção "RELATÓRIOS", dentro do menu
"CONTROLE DE PRISÕES", com a finalidade de verificar as prisões que estão
vinculadas à sua escrivania, em especial aquelas que estão com excesso de
prazo.

E importante que o servidor adote como rotina cartorária a emissão

desse relatório, com o objetivo de fazer o reexame periódico das prisões provisórias
em aberto, visando detectar, além dos casos em excesso de prazo, as eventuais
hipóteses do réu já ter sido colocado em liberdade e, mesmo assim, figurar na
condição de preso.

De acordo com o art. 3o, Resolução n° 66/2009 - CNJ, verificada a

paralisação por mais de três meses do inquérito ou do processo, com indiciado ou
réu preso, deverá a escrivania encaminhar os autos imediatamente à conclusão do

juiz para que sejam examinados.
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09:23:55 CONTROLE DE PRISÕES 01/11/2012

RELATÓRIOS

INFORME A OPÇÃO DESEJADA: 1 - RELAÇÃO DE PRISÕES POR SERVENTIA

2 - RELAÇÃO DE PRISÕES POR COMARCA

3• RELAÇÃO DE MANDADO POR SITUAÇÃO

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P

09:24:32 CONTROLE DE PRISÕES

RELATÓRIOS

RELAÇÃO DE PRISÕES POR SERVENTIA

01/11/2012

SERVENTIA: 12A VARA CRIMINAL

Obs.: Deixe os campos vazios para informar todas as opções

INFORME O JUIZ: Juiz (1), Juiz (2)

SITUAÇÃO DO PRESO: (S)olto, (P)reso, (L)iberdade
NATUREZA DA PRISÃO: (F)lagrante, (T)emporaria, (P)reventiva

(D)Definitiva

TEMPO DE PRISÃO: Ex.: 60 = Serão exibidos resultados com

prisões superiores a 60 dias.

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P



2. Resolução n° 137/11 (Banco
Nacional de Mandados de Prisão)

2.1 EXPEDIÇÃO NO SPG v

2.1.1 MANDADO DE PRISÃO NÃO SIGILOSO

Para elaboração do mandado de prisão que não tem caráter restrito,

o servidor deverá acessar a opção "MANDADOS DE PRISÃO - CNJ" dentro de
"DOCUMENTOS CRIMINAIS" no menu principal "SERVENTIA".

10:35:33 DOCUMENTOS 01/11/2012

DOCUMENTOS CRIMINAIS

Opção:

1 - Mandados 2 - Cartas Precatórias

3 • Traslados/Certidães 4 • Ofícios

5 - Assentada 6 - Alvarás

7 - Termos 8 - Editais «

9 - Despachos 10 - Pedidos e Guias

11 - Certidões 12 - Atas

13 - Pedido de Desarquivamento 14 • Etiquetas de Endereçamento

15 • Autos 16 - Cartas Rogatórias

17 - Cartas 18 - Mandados de Prisão - CNJ

Comando:

Depois selecionar um dos tipos de mandado de acordo com a espécie

de prisão constante dos autos.
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17:24:35 MANDADOS 01/11/2012

CONSULTA MANDADO DE PRISÃO

Opção: 1- Cadastra Mandado Sigiloso

2- Consulta Mandado Sigiloso

3- Retira Sigiloso do Mandado de Prisão

PF2 - RETORNAR PF7 - FIM SPGM334P

OBSERVAÇÃO:

Retirada a condição de sigiloso em virtude do cumprimento do mandado

ou diante do afastamento da situação de restrito, já com os autos remetidos para

a escrivania, deverá ser feita a liberação do mandado, conforme já especificado

no item 2.1.1.1. >

•j



3. Cumprimento e revogação
do mandado de prisão

No caso do cumprimento do mandado de prisão, a escrivania deverá
acessar o menu "CONTROLE DE PRISÕES" e no item"REGISTRA PRISÃO" anotar

a data do efetivo cumprimento da prisão;

Já na hipóteseda ordemde prisão tersidorevogada, a escrivania deverá
acessar o menu "CONTROLE DE PRISÕES" e no item "REVOGA MANDADO DE

PRISÃO NÃO CUMPRIDO" anotara data em que a prisão foi revogada.

3.1. RELATÓRIOS DE MANDADOS DE PRISÃO

Émuito importante que oservidor utilize aopção "RELATÓRIOS", dentro
do menu "CONTROLE DE PRISÕES", com o objetivo de constatar a eventual
hipótese do mandado de prisão já ter sido cumprido ou revogado e, mesmo assim,
figurar com status "aguardando cumprimento". Com a impressão periódica desse
relatório e a correção das eventuais inconsistências, evita-se que alguém possa
ser preso indevidamente.

10:15:53 CONTROLE DE PRISÕES

RELATÓRIOS

INFORME A OPÇÃO DESEJADA: 1 - RELAÇÃO DE PRISÕES POR SERVENTIA

2 - RELAÇÃO DE PRISÕES POR COMARCA

3 - RELAÇÃO DE MANDADO POR SITUAÇÃO

01/11/2012

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P
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10:16:47 MANDADOS 01/11/2012

Relatório Mandados de Prisão

Mandado Emitidos Conforme Resolução do CNJ
12A VARA CRIMINAL

Opção: 1 - Aguardando Liberação p/ CNJ

2 - Aguardando Cumprimento

3 - Mandados Revogados



4. Reemissão dos mandados de prisão
expedidos anterior à Res. 137/2011

A nova expedição desses mandados será feita após observar que

a prisão não foi revogada ou decretada a extinção da punibilidade, conforme
orientação da Corregedoria-Geral da Justiça feita por intermédio do Ofício Circular
n° 067/2012-DIR

Paralelamente a reemissão dos mandados de prisão, deverá a

escrivania efetivar a baixa desses documentos no SPG no menu "CONTROLE DE

PRISÕES", através da opção "REVOGA MAND.PRISÃO ANTERIOR RES. 137/CNJ"
e, ainda, solicitar a exclusão deles juntoao órgão policial para onde o mandado foi

encaminhado anteriormente.

15:02:49

3

4-

5

PREVENTIVA

CONTROLE DE PRISÕES

MENU PRINCIPAL

INFORME A OPÇÃO: 1 - REGISTRA PRISÃO
2 - CONSULTA PRISÃO

ALTERA DADOS DO CADASTRO

REGISTRA OUTRO EVENTO

INCL DATA CUMPR. FLAGRANTE/TEMPORÁRIA CONV. EM

30/04/2013

6 - VERIFICA DATA EM ABERTO NA SERVENTIA

7 - ALTERA PARA PRISÃO DEFINITIVA / RECURSO

8 - RELATÓRIOS

9 - EXCLUI REGISTRO DE PRISÃO

10 - Libera Mandado para Consulta - CNJ
11 • Controle de prisões do PROJUDI

12 • Consulta Mandados Prisão • CNJ

13 - Revoga Mandado de Prisão Não Cumprido
14 - Revoga Mand. Prisão Anterior Res. 137/CNJ

15 • Transfere Prisão p/ outro Processo
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16 - Processo c/ PrisãoRedistr.a Outro Juizo(Federal)/Outro Est

PF2 - RETORNAR PF7-FIM SPG4850P

OBSERVAÇÃO:

O ofício que solicita a exclusão do mandado de prisão antigo e ainda
que encaminha o novo mandado para cumprimento será emitido no SPG tão logo
que seja feita a operação do item "REVOGA MAND. PRISÃO ANTERIOR RES. 137/
CNJ". Portanto, o servidor utilizará a opção 1 (especificada a seguir). Já a opção 2
será utilizada quando está sendo solicitada a exclusão e devolução do mandado
de prisão junto à autoridade policial, já que nessa hipótese a ordem de prisão
não mais persiste (exemplos: processo arquivados ou quando foi reconhecida a
prescrição).

09:04:21 MANDADOS 01/11/2012

Revoga Mandados Anterior Resoluão 137/CNJ

Numero do Mandado: .-

Opção Mandado: 1 - Revoga Mandado Prisão e Emite Oficio
Informando a Emissão de Novo Mandado

2 - Revoga Mandado Prisão e Emite Ofício

Informando Revogação

Destinatário:

PF2 - RETORNAR PF3 - REEMITE PF7 - FIM SPGM337P fr

JUSTIÇA(solicitação de acesso para emissão dos mandados sigilosos).



ANEXOS

• RESOLUÇÃO N° 066/09 - CNJ (controle de prisão provisória)

• RESOLUÇÃO N° 137/2011 - CNJ (regulamenta o banco de dados de
mandados de prisão)

• PORTARIA CONJUNTA N° 002/12 - PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA e CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (regulamenta o

banco de dados de mandados de prisão no âmbito estadual)

• OFÍCIO CIRCULAR N° 027/2012 - DIP - CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIÇA (inclusão nas decisão data provável da prescrição)

• OFÍCIO CIRCULAR N° 044/2012-DIP - CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA (liberação do mandado de prisão após a assinatura do juiz)

• OFÍCIO CIRCULAR N° 061/2012-DIP - CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA (emissão dos mandados de prisão sigilosos)

• OFÍCIO CIRCULAR N° 067/2012-DIP - CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIÇA (reemissão dos mandados de prisão expedidos anterior à

Resolução n° 137/2011)

• OFÍCIO CIRCULAR N° 068/2012-DIP - CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA (solicitação de acesso para emissão dos mandados sigilosos).

!

•



Textocompilado a partirdas Resoluções n°
87/2009 e 117/2010, e da Emenda n° 1 á
Resolução n° 66/2009.

RESOLUÇÃO N° 66, DE 27 DE JANEIRO DE 2009

Cria mecanismo de controle estatístico

e disciplina o acompanhamento, pelos
juizes e Tribunais, dos procedimentos
relacionados à decretação e ao
controle dos casos de prisão provisória.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso

de suas atribuições,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, LXII, LXIII, LXIV, LXV,
LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, 306, 309, 310,
parágrafo único, 311, 312, 321, 322, 323 e 350 do Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO o crescimento significativo de presos provisórios,
conforme dados estatísticos do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN,
entre os anos de 2005 e 2008;

CONSIDERANDO que os dados recolhidos pelo Conselho Nacional
de Justiça nos mutirões carcerários indicam a necessidade de aperfeiçoamento
dos mecanismos de acompanhamento das prisões provisórias;

CONSIDERANDO que o magistrado, ao receber o auto de prisão em
flagrante, deve apreciar seus termos, verificando rigorosamente o respeito aos
requisitos legais da prisão, decidir sobre a concessão da liberdade provisória,
com ou sem fiança, relaxar ou manter a prisão quando presentes os
pressupostos de prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e
observada a legislação pertinente;

CONSIDERANDO que o magistrado deve zelar pelo exato e
imediato cumprimento do disposto no artigo 5o, LXII, da Constituição Federal, e
do disposto no artigo 306, § 1o, do Código de Processo Penal, especialmente
quanto à comunicação à família do preso e à Defensoria Pública;

CONSIDERANDO a preocupação da magistratura com as situações
de prisão provisória com excesso de prazo ou a manutenção da privação da
liberdade após o cumprimento da sua finalidade;

« »



CONSIDERANDO a importância da preservação da independência
do magistrado, no reexame periódico da situação jurídica de presos
provisórios, como forma de evitar situações de excesso injustificado de
privação da liberdade;

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir aos magistrados
mecanismos que possibilitem um acompanhamento efetivo das prisões
provisórias decretadas.

CONSIDERANDO o compromisso do CNJ em zelar pelo
cumprimento dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e
da legalidade estrita da prisão.

RESOLVE:

Art. 1o Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá,
imediatamente, ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais, fundamentar
sobre: (Redação dada pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de 2009)

I - a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando
a lei admitir;

II - a manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da
prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a legislação
pertinente; ou

III - o relaxamento da prisão ilegal.

§ 1o Em até quarenta e oito horas da comunicação da prisão, não
sendo juntados documentos e certidões que o juiz entender imprescindíveis à
decisão e, não havendo advogado constituído, será nomeado um dativo ou
comunicada a Defensoria Pública para que regularize, em prazo que não pode
exceder a 5 dias.

§ 2o Quando a certidão e o esclarecimento de eventuais
antecedentes estiverem ao alcance do próprio juízo, por meio do sistema
informatizado, fica dispensada a juntada e o esclarecimento pela defesa.

§ 3o Em qualquer caso o juiz zelará pelo cumprimento do disposto
do artigo 5o, LXIJ, da Constituição Federal, e do disposto no artigo 306, §1°ve §
2o, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à comunicação à
família do preso e à Defensoria Pública, quanto ao prazo para
encaminhamento ao juiz do auto de prisão em flagrante e quanto às demais
formalidades da prisão, devendo ser oficiado ao Ministério Público, quando
constatadas irregularidades.

§ 4o Aplica-se às demais prisões cautelares, no que couber, o
disposto no parágrafo anterior, especificamente quanto à comunicação à
família e à Defensoria Pública. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de

Justiça, na 102a Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do

processo Ato Normativo 0002273-30.2010.2.00.0000)



Art. 2o As varas de inquéritos policiais, as varas com competência
criminal e as varas de infância e juventude encaminharão relatório às
Corregedorias Gerais de Justiça, com periodicidade mínima trimestral, com
demonstração do número das prisões em flagrante, temporárias e preventivas,
e de internações, indicando o nome do preso ou internado, o número do
processo, a data e a natureza da prisão ou da internação, unidade prisional ou
de internação, a data e o conteúdo do último movimento processual.
(Renumerado pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de 2009)

§ 1o O envio de relatórios por meio físico pode ser dispensado
quando for possível obtê-los automaticamente por meio de sistema
informatizado.

§ 2o Os Tribunais devem desenvolver mecanismos, prioritariamente
eletrônicos, de auxílio aos magistrados, no controle das prisões e internações
sob sua jurisdição.

Art. 2°-A A Fica instituído o Cadastro Nacional de Prisões Cautelares

e Internações Provisórias. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de
Justiça, na 102a Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do

processo Ato Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n° 1) (Vigência

suspensa pela Resolução n° 117. de 3 de agosto de 2010)
-a

§ 1o Caberá às varas de inquéritos policiais, às varas com
competência criminal e às varas de infância e juventude o cadastramento das
prisões em flagrante, temporárias e preventivas e das internações temporárias
existentes nos processos de sua competência, bem assim de sua prorrogação,
encerramento e outras intercorrências. (Incluído pelo Plenário do Conselho

Nacional de Justiça, na 102a Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no

julgamento do processo Ato Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n°

i)

§ 2oAs prisões cautelares e internações provisórias ocorridas após a
publicação desta Resolução deverão ser cadastradas em até 24h após a
comunicação. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na 402a
Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do processo Ato

Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n° 1)

§ 3o As prisões cautelares e internações provisórias já iniciadas e
ainda em curso deverão ser cadastradas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na 102a
Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do processo"Ato

Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n° 1)

4o A gerência dos usuários do Sistema do Cadastro Nacional de
Prisões Cautelares e Internações Provisórias será realizada pelas
Corregedorias dos Tribunais. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de



Justiça, na 102a Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do

processo Ato Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n° 1)

§ 5o O Tribunal que possuir condições tecnológicas para tanto,
poderá realizar o envio das informações diretamente de seu sistema para o
Sistema do Cadastro Nacional de Prisões Cautelares e Internações
Provisórias, nos mesmos prazos e condições dos incisos 2o e 3o, em modelo a
ser definido pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho
Nacional de Justiça. (Incluído pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça,
na 102a Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010. no julgamento do processo

Ato Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda n° 1)

Art. 3o Verificada a paralisação por mais de três meses dos
inquéritos e processos, com indiciado ou réu preso, deverá a Secretaria ou o
Cartório encaminhar os autos imediatamente à conclusão do juiz para que
sejam examinados. (Renumerado pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de
2009)

Art. 4o Aplicam-se as disposições dos artigos 1o e 2° aos processos
nos Tribunais, devendo, neste caso, o Relator encaminhar o relatório à
Presidência do Tribunal respectivo. (Renumerado pela Resolução n° 87. de 15
de setembro de 2009)

Art. 5o Após o exame dos inquéritos e processos, com indiciado ou
réu preso, paralisados por mais de três meses, o juiz informará à Corregedoria
Geral de Justiça e o Relator à Presidência do Tribunal, as providências que
foram adotadas, por meio do relatório a que se refere o artigo 2o, justificando a
demora na movimentação processual. (Renumerado pela Resolução n° 87. de
15 de setembro de 2009)

Art. 6o As Corregedorias Gerais de Justiça deverão coordenar e
fiscalizar o cumprimento pelos juizes criminais do disposto nesta Resolução.
(Renumerado pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de 2009)

Parágrafo Único. O controle e fiscalização dos processos nos
Tribunais serão realizados pela Corregedoria Nacional de Justiça, rias
inspeções e também por intermédio dos relatórios encaminhados às
Presidências dos Tribunais respectivos.

Art. 7o Os Tribunais poderão expedir regulamentos suplementares
para elaboração dos relatórios e cumprimento das determinações de que trata
esta resolução, podendo estabelecer menor periodicidade e acompanhamentos
processuais mais detalhados, tendo em vista as peculiaridades locais.
(Renumerado pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de 2009)

Art. 8o Os relatórios referidos nos artigos 2° e 4o deverão
permanecer disponíveis para a Corregedoria Nacional de Justiça, sempre que
solicitados. (Renumerado pela Resolução n° 87. de 15 de setembro de 2009)



Art. 9o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro GILMAR MENDES

Este texto não substitui a publicação original

l
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RESOLUÇÃO N° 137 , DE 13 DE JULHO DE 2011.

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 dá
outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no

uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;

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 judicial, regulamentá-lo e mantê-lo (art. 289-A, caput e § 6o, do

Código de Processo Penal);

CONSIDERANDO que uma das finalidades do banco de dados

para registro dos mandados de prisão é facilitar-lhes o conhecimento por

qualquer pessoa e o cumprimento de diligências por parte das autoridades
policiais, assim como auxiliar os juizes no exercício de sua jurisdição;

RESOLVE:

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça,

nos termos do art. 289-A do Código de Processo Penal, o Banco Nacional de

Mandados de Prisão - BNMP, para fins de registro dos mandados de prisão

expedidos pelas autoridades judiciárias.

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

computadores, assegurado o direito de acesso às informações a toda e

qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou
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demonstração de interesse, sendo de responsabilidade do Conselho

Nacional de Justiça a sua manutenção e disponibilidade.

§ 1o A informação do mandado de prisão, para fins de registro no

Conselho Nacional de Justiça, será prestada, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas a partir da expedição, diretamente pelos sistemas dos tribunais ao

BNMP.

§ 2o Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão

seja expedido em caráter restrito, o prazo para inclusão no BNMP se iniciará

após seu cumprimento ou quando afastado esse caráter por decisão judicial.

§ 3o A responsabilidade pela atualização das informações do

BNMP, assim como pelo conteúdo disponibilizado, é, exclusivamente, dos

tribunais e das autoridades judiciárias responsáveis pela expedição dos

mandados de prisão.

§ 4o 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.

§ 5o Quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes

do BNMP deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao órgão

judiciário responsável pela expedição e registro do mandado de prisão.

Art. 3o Cada mandado de prisão deverá referir-se a uma única

pessoa e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - seu número, composto pelo número do processo judicial, na

forma da Resolução n° 65/2008 do CNJ. acrescido de um número

seqüencial de quatro dígitos;

II - o número do processo ou procedimento, na forma da

Resolução n.° 65/2008 do CNJ; ^\
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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 portaria da Presidência do CNJ;

IV - nome do magistrado expedidor;

V - denominação do órgão judiciário em que foi expedido o

mandado;

f

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, recorrivel 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;

e *

XIV - data e local da expedição.

§ 1o 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:

I - nome;

II - alcunha;

III-filiação; u^-t- f -
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IV - data de nascimento;

V- naturalidade;

VI - sexo;

VII-cor;

VIII - profissão;

IX - endereço no qual pode ser encontrada;

X - características físicas relevantes, conforme parâmetros ja

existentes no INFOSEG;

XI - códigos identificadores de documentos oficiais;

XII - fotografia.
T

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

I - temporária;

II -preventiva;

III - preventiva determinada ou mantida em decisão condenatória

recorrivel;

IV-definitiva;

V - para fins de deportação; * *

VI - para fins de extradição; e

VII - para fins de expulsão.

Art. 4o A certidão referida no § 3o do art. 289-A, do CPP, a ser

expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, deverá conter todos os
elementos disponíveis enumerados no art. 3.°, caput, da presente

Resolução.

Art. 5o O tribunal de origem atualizará a informação de mandados

de prisão registrados no BNMP no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a

4

< •
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contar da revogação da prisão ou do conhecimento do cumprimento da

ordem.

§ 1o 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. 6o A prestação das informações relativas aos mandados de

prisão será obrigatória aos tribunais a partir de seis meses contados da

publicação da presente Resolução.

Art. T Os mandados expedidos anteriormente à entrada em vigor

da presente Resolução 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 a partir da data de

que trata o artigo anterior.

§ 1o Os Tribunais, com o auxilio das Corregedorias Gerais,

deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, criar grupo de trabalho para

cumprimento do disposto no caput deste artigo, com as seguintes

atribuições: '

I - coordenar e fiscalizar o cumprimento da presente Resolução,

oferecendo apoio técnico operacional aos magistrados encarregados da

expedição do mandado de prisão.
v

II - analisar e conferir a consistência das informações no banco

de dados local e das informações encaminhadas ao BNMP.

'

*
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III - apoiar os magistrados, em razão do disposto nos artigos 282,

§ 6.°, e 313 do Código do Processo Penal, na revisão da necessidade, ou

não, da manutenção da prisão preventiva decretada.

Art. 8o É garantida a consulta ao BNMP na rede mundial de

computadores, em dias úteis, das 8h às 22h, até que o Conselho Nacional

de Justiça seja dotado de estrutura apta ao seu funcionamento ininterrupto,

inclusive em sábados, domingos e feriados.

Art. 9o O Processo Judicial Eletrônico - PJe deverá conter função

de edição de mandado de prisão com alimentação automática do BNMP,

nos termos desta Resolução.

Art. 10. Os tribunais, no prazo de 6 (seis) meses, adaptarão os

seus sistemas informatizados de tramitação processual a fim de permitir o

envio automatizado das informações ao BNMP.

Parágrafo único. Os tribunais deverão apresentar, no prazo dé 30

(dias), cronograma para cumprimento do caput deste artigo, atualizando-o

mensalmente.

Art. 11. Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça fiscalizar o

cumprimento desta Resolução.

Art. 12. Fica incluído no art. 2o da Resolução n° 121, de 2010, o

inciso V, com a seguinte redação:

"V - os mandados de prisão registrados no BNMP."
v

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Cezar Peluso

Presidente

%
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Assunto

tribunal
de justiça
do estado de goiás

PCDERjUDOÁRIO
OCR1EESPECJA

EXTRATO DE ATA

%

Presidiu a sessão:

Data da sessão

PORTARIA CONJUNTA N° 02/2012 -

PRESIDÊNCIA/CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTIÇA

Desembargador VÍTOR BARBOZA LENZA

08/02/2012

DECISÃO: A Corte Especial, em sessão ordinária

administrativa realizada nesta data, à unanimidade de votos, referendou a

Portaria Conjunta n° 02/2012 da Presidência e daCorregedoria, que 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..

Goiânia, 08 de fevereiro de 2012.

k*AÒ
Márcia Beatriz M. Machado

Secretária
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PORTARIA CONJUNTA N° C£ /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,
Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e
adreferendum 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
judicial, regulamentá-lo e mantê-lo (art. 289-A, caput e § 6o, do Código de Processo
Penal);

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

«

CONSIDERANDO o art. 10 e parágrafo único da Resojução n° 13,7,
de 11 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que determina o envio
automatizado das informações, pelos Tribunais, ao Banco Nacional de Mandados de
Prisão;

RESOLVEM- *

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Goiás, nos termos do art. 289-A do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de
registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP -, dos mandados de
prisão expedidos pelas autoridades judiciárias locais.

i

Art. 2o O BNMP será disponibilizado na rede mundial de
computadores, assegurado o direito de acesso às informações a toda e qualquer
pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou demonstraçãocde interesse,
sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça a sua manutenção e

^__... ...- \y^y
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disponibilidade.
§ 1o A informação do mandado de prisão, para fins de registro no

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

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

§ 3o A responsabilidade pela atualização das informações do
BNMP, assim como pelo conteúdo disponibilizado, è, exclusivamente, dos tribunais e
das autoridades judiciárias responsáveis pela expedição dos mandados de prisão.

*

§ 4o 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.

§ 5o Quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes
do BNMP deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao órgão judjciário
responsável pela expedição e registro do mandado de prisão.

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

I - seu número, composto pelo número do processo judicial, na
forma da Resolução n° 65/2008 do CNJ, acrescido de um número seqüencial de quatro
dígitos;

•3".

II - o número do processo ou procedimento, na forma da
Resolução 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
portaria da Presidência do CNJ; "* *

IV- nome do magistrado expedidor;

V - denominação do órgão judiciário em que foi expedido o

kua 10. n°150.11o anoar. St.OesU? Goiânia Goiás • CEP 74120-020- Telefone <62p2ie-?6i8- fiix t62> 32162711 -yyyw.liflOJW »
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mandado;

VI - qualificação da pessoa aque se refere omandado 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, recorrivel ou definitiva;

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

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

XIV - data e local da expedição.

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

I - nome;

II - alcunha;

III-filiação;
»» >

IV- data de nascimento;
V"

V - naturalidade;

leletone tl^)32i6-2fi18 - Fa«V62) 3216 27 n vfiSyilíflPJUSJaRua 10 11' 150.11" andai. St Oeste Cotán.3 Goiés -CEP 74120 020
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VI - sexo;

VII-cor;

VIII-profissão;

IX - endereço no qual pode ser encontrada;

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

4

XI - códigos identificadores de documentos oficiais;

XII-fotografia.

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

I - temporária;

II -preventiva;

III - preventiva determinada ou mantida em decisão condenatória
recorrivel;

IV - definitiva;

V - para fins de deportação; *

VI - para fins de extradição;

VII - para fins de expulsão.

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

i

i
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Art. 5o 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.

§ 1o Cumprido o mandado de prisão ou no caso de prisão em
flagrante delito de pessoa a respeitoda 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. t .

Art. 6o 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. 7o 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.

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

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

""_..-Besembargadfcr VÍTOR BARBOZA LENZA
.*-*-~~'T5residente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Desembargadorá^BEATTJRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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Ofício Circular n°í>fy/2012-DIP

«•

Goiânia,jQ de abril de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito

~ «•

Senhor Juiz (a):
i ♦ i \

de Justiça a^S^?^ "a RfsoluÇa° n° 137/20". * Conselho Nacional
MantSosde^^^^ m mformaÇÕeS processüais °Banc° Na™™' de

' na área criminannfMT8' determin? aos Senhores Magistrados com competência
fifnnlo Z! • í q f °r,entem aos escrivães ou a quem efetivamente desempenhe á •
orSfhiÍP? h?ab°;ado° edevidamente assinado oMandado de Prisão aHmentá
ínnto.fh e?d-°S d° BanC0 NacionaI de Mandados de Prisão - BNMP no Menu
emIZtto^R^^mandadw° Pfl3 ™**™r O. mandados geradosaTotina PROJUDI nao carecem de liberação específica, sendo automatizada
nsPMHnma»^/ orientaçao tem por escopo evitar a alimentação do sistema com
pseudomandados. ou seja, documentos sem assinatura do juiz ordenador da prisão ' '

» ib
«• «

Atenciosamente,

i'$Ém$ZF\Desembargadora-eÈ^RizFÍGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça

»- •(- •-• ,..„). ir- nn.,,,. st. WKte. Goi™ c*» -" CE^Ír^O -iiriwe (62)3216 »^^^3T6^7ir,SíãÍã5r"
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Oficio Circular n°£?6l /2012-DIP
Goiânia,£>^ de maio de 2012.

Aos Senhores Magistrados

Prezado (a) Senhor(a):

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

Desse modo, com o objetivo de esclarecer e facilitar o envio dos referidos
registros ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, especificamente no que tange
aos mandados de prisão sigilosos ou restritos, transmito aos senhores magistrados as
seguintes instruções:
-a emissão dos mandados restritos encontra-se na opção Varas/MP vez que, ao ser
cadastrado, o processo fica no local GABINETE;
-o acesso para emissão do mandado sigiloso deverá ser incluído na matricula que o
juiz informar. O acesso não foi disponibilizado para todas as pessoas do gabinete
porque, em se tratando de mandados restritos, somente os servidores expressamente
autorizados poderão emiti-los;
-no momento da emissão do mandado restrito o servidor deverá informar todos os
dados do formulário como nome, filiação, data de nascimento, ressaltando que na tela
não constará nenhum dado pré-formatado e, após a emissão, não ficarão gravados os
dados informados.

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

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRlfTTGUEIREpO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça

•

1 lb -

l
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria deAdministração e Operações

Ofício Circular n° fàr /2012-DIP
Goiânia, ^de./w\oÃode2012.

Regularização do Cadastro de 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.
Medida salutar a ser efetivada no processo de instituição do BNMP é a

regularização do Bancode Mandados de Prisão junto à Secretaria de Segurança Pública. *
Levantamento preliminar efetuado peto 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 prisãoexpedidos em processos cíveis, caso a prisão
tenha sido revogada, cumprida ou decretada a extinção do processo, igualmente a Policia Civil
deverá ser comunicada, porintermédio de oficio, conforme MODELO III, c

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

Caso a prisão tenha sido revogada ou decretada a extinção da punibilidade,
igualmente, a Polícia Civil deverá ser comunicada porintermédio 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, .

Dôsembargadora BEAtRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora*-Geral da Justiça
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isi corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria deAdministração e Operações

MODELO I

Senhor Delegado, '

Em cumprimento ao Ofício-Circularn°-67 expedido pela Corregedoria-

Geral da Justiça solicito a Vossa senhoria a exclusão dos registros desse órgão do

mandado de prisão referente a (INFORMAR O NOME DO RÉU E TODAS AS DEMAIS

INFORMAÇÕES PERTINENTES), expedido sem data de validade, eis que houve

expedição de novo mandado, que segue em anexo.

Atenciosamente,

Juiz de Direito

limo. Senhor

Rua 10.n° 150.11° andar. Si. Oeste. Goiânia Goiãs-CEP74120-020-Teiefone(62)3216-2618-Fax (62) 3216-2711 -www.foo.ius.br
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geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

MODELO li

Senhor Delegado:

Em cumprimento ao Oficio-Circular n%7 expedido pela Corregedoria-

Geral da Justiça solicito a Vossa senhoria a exclusão dos registros desse órgão do

mandado de prisão referente a (INFORMAR O NOME DO RÉU E DEMAIS

INFORMAÇÕES PERTINENTES), eis que houve revogação da ordem/extinção da
punibilidade.

Atenciosamente,

Juiz de Direito

limo. Senhor

Rua 10.n° 150.11"andar. St. Oeste. Goiânia Goiás - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2618 - Fax(62)3216-2711 - www.Bao.lus.tir
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do estado de goiás Diretoria deAdministração e Operações

MODELO III

Senhor Delegado: ,

Em cumprimento ao Ofício-Circular n0v? expedido pela Corregedoria-

Geral da Justiça solicito a Vossa Senhoria a exclusão dos registros desse órgão do

mandado de prisão (INFORMAR O NOME DO RÉU E DEMAIS INFORMAÇÕES

PERTINENTES), eis que houve revogação/cumprimento/extinção do processo.

Atenciosamente,

Juiz de Direito

limo. Senhor

Rua 10.n° 150.11°andar. SI. Oeste.Goiânia Goiás - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 -www.tloo.lus.hr



Kl corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

Ofício Circular n°6f/2012-DIP

Aos Senhores Juizes de Direito

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

Goiânia,//de jiaaoao 2012.

AssuntoiBanco Nacional de Mandados de Prisão

Senhor(a) Juiz(a):

Informo a Vossa Excelência que a confecção e liberação dos
mandados de prisão expedidos em caráter restrito (sigiloso) estão disponibilizados no
Sistema de primeiro Grau-SPG menu - Varas/MP/mandados sigilosos (CNJ)Zcadastra
mandado sigiloso.

Na oportunidade, solicito-lhe que indique o servidor, com a
respectiva matricula, que terá acesso a esta expedição sigilosa, enviando os dados
para os e-mails abaixo relacionados:

- comarca da capital à Coordenadoria Judiciária:
coordenadoriaiud@tiao.ius.br ou telefone (62) 3216-2615

- comarcas do interior à Divisão de Gerenciamento do SPG:
ebsilva(5)tioo.ius.br e aarmacedo@tiqo.br ou telefone (62) 3216- 2619.

Atenciosamente,

lb

Desembargadora"B~EA?RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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