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EXTRATO DE ATA

Assunto PORTARIA CONJUNTA No 02/2012 -

PRESIDENCIA/CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTItyA

Presidiu a sessao : Desembargador VITOR BARBOZA LENZA

Data da sessao : 08/02/2012

DECISAO: A Corte Especial, em sessao ordinaria

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

Portaria Conjunta n° 02/2012 da Preside"ncia e da Corregedoria, que regulamenta

o banco de dados de mandados de prisAo, nos termos do art. 289-A do CPP,

acrescentado pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, e Resolupao no 137, de

13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiga..

Goiania, 08 de fevereiro de 2012.

Marcia Beatriz fvi. Machado
Secretaria
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PORTARIA CONJUNTA No 0Z /2012

Regulamenta o banco de dados de
mandados de prisao, nos termos do
art. 289-A do CPP, acrescentado pela
Lei no 12.403, de 4 de main de 2011,
e Resolu45o no 137, de 13 de julho
de 2011, do Conselho National de
Justiga.

0 Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Goias e a
Corregedora-Geral da Justiga do Estado de Goias, no use de suas atribuicoes legais e
ad referendum da Corte Especial, e

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.403, de 4 de maio de 2011,
determine a criagao de banco de dados para registro dos mandados de prisao pelo
Conselho National de Justiga, na qualidade de orgao estrategico e central do sistema
judicial, regulamenta-lo e mante-lo (art. 289-A, caput e § 6°, do C6digo de Processo
Penal);

CONSIDERANDO que uma das finalidades do banco de dados
para registro dos mandados de prisao a facilitar-Ihes o conhecimento por qualquer
pessoa e o cumprimento de diligencias por parte das autoridades policiais, assim como
auxiliar os juizes no exercicio de sue jurisdicao;

CONSIDERANDO o art. 10 e paragrafo Onico da Resolupao no 137,
de 11 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiga, que determine o envio
automatizado das informagoes, pelos Tribunals, ao Banco Nacional de Mandados de
Prisao;

RESOLVEM:

Art. 1° Fica instituido, no ambito do Poder Judiciario do Estado de
Goias , nos termos do art . 289-A do Codigo de Processo Penal, a obrigatoriedade de
registro no Banco Nacional de Mandados de Prisao - BNMP -, dos mandados de
prisao expedidos pelas autoridadesjudiciarias locais.

Art. 2° 0 BNMP sera disponibilizado na rede mundial de
computadores , assegurado o direito de acesso as informagoes a toda e qualquer
pessoa , independentemente de previo cadastramento ou demonstragao de interesse,
sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiga a . sua manuteng5o e
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disponibilidade.
§ 1° A informagao do mandado de prisao, para fins de registro no

Conselho Nacional de Justipa, sera prestada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir da expedicao, diretamente ao BNMP, por intermedio do Sistema de Primeiro Grau
- SPG e do Sistema de Segundo Grau - SSG.

§ 2° Na hip6tese de o juiz determinar que o mandado de prisao
seja expedido em carater restrito, o prazo para inclusao no BNMP se iniciara ap6s seu
cumprimento ou quando afastado esse carater por decisao judicial.

§ 3° A responsabilidade pela atualizagao das informagbes do
BNMP, assim como pelo conteudo disponibilizado, e, exclusivamente, dos tribunais e
das autoridades judiciarias responsaveis pela expedigao dos mandados de prisao.

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

§ 5° Quaisquer esclarecimentos sobre as informag6es constantes
do BNMP deverao ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao 6rgao judiciario
responsavel pela expedig5o e registro do mandado de prisao.

Art. 3° Cada mandado de prisao devera se referir a uma Onica
pessoa e contera, no minimo, as seguintes informag6es:

I - seu numero, composto pelo numero do processo judicial, na
forma da Resolucao n° 65/2008 do CNJ, acrescido de um numero sequencial de quatro
digitos;

II - o numero do processo ou procedimento, na forma da
Resolugao n.° 65/2008 do CNJ;

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

IV - nome do magistrado expedidor;

V - denominagao do 6rgao judiciario em que foi expedido o
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VI - qualificacao da pessoa a que se refere o mandado de prisao;

VII - c6digos nacionais dos assuntos criminais a que se refere o

VIII - especie da prisao decretada;

IX - dispositivo da decisao que decretou a prisao;

X - prazo da prisao, quando se tratar de prisao temporaria;

XI - pena imposta e regime de cumprimento da pena, quando se
tratar de prisao decorrente de condenagao criminal, recorrivel ou definitiva;

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

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

XIV - data e local da expedicao.

§ 1° Sao dados de qualificagao da pessoa objeto da ordem de
prisao, a serem incluidos, se disponiveis, ainda quando haja mais de um deles para a

mesma pessoa:

I - nome;

II - alcunha;

III - filiacao;

IV - data de nascimento;

V - naturalidade;
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VI - sexo;

VII - cor;
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VIII - profissao;

IX - enderego no qual pode ser encontrada;

X - caracteristicas fisicas relevantes, conforme parametros ja
existentes no INFOSEG;

XI - cedigos identificadores de documentos oficiais;

XII - fotografia.

§ 2° Sao especies de prisao sujeitas a registro no BNMP:

I - temporaria;

II - preventiva;

III - preventiva determinada ou mantida em decisao condenat6ria
recorrivel;

IV - definitiva;

V - para fins de deportagao;

VI - para fins de extradicao;

VII - para fins de expulsao.

Art. 4° A certidao referida no § 3° do art. 289 -A, do CPP, a ser
expedida pelo Conselho National de Justiga , devera conter todos os elementos
disponiveis enumerados no art . 3.°, caput, ca Resolupso n° 137/2011, do Conselho
National de Justipa.
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Art. 5° A autoridade judiciaria responsavel pela expedigao dos
mandados de prisao atualizara a informagao dos mandados de prisao registrados no
BNMP no prazo de 24 (vinte a quatro) horas, a contar da revogacao da prisao ou do
conhecimento do cumprimento da ordem, por intermedio do Sistema de Primeiro Grau
- SPG e do Sistema de Segundo Grau - SSG.

§ 10 Cumprido o mandado de prisao ou no caso de prisao em
flagrante delito de pessoa a respeito da qual esteja pendente de cumprimento mandado
de prisao expedido por outra autoridade judiciaria, o juizo que tomou conhecimento da
prisao devera comunica-la as demais autoridades judiciarias, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

§ 2° No caso de conversao da prisao em flagrante em prisao
preventiva , nos termos do art . 310, inciso II, do CPP ( redacao da Lei 12 .403/11), a
informacao prestada pelo tribunal incluira a circunstancia de o mandado ja ester
cumprido.

Art. 6° Os mandados expedidos anteriormente a entrada em vigor
da presente Portaria Conjunta e ainda nao cumpridos, se vigentes, deverao ser
registrados no BNMP pela autoridade judiciaria responsavel, observados os requisitos
do art. 2.°, no prazo maximo de 6 (seis) meses).

Art. 7° 0 Sistema de Processo Judicial Eletr6nico , quando
implantado nas Varas Criminals , devera conter funSao de ediFao de mandado de prisao
com alimentagao automatica do BNMP.

Art. 8° Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua
publicag5o.

GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIgA DO
ESTADO DE GOIAS, em Goiania ,3 t^., de janeiro de 2012.

C

Desembargatr VITOR BARBOZA LENZA
tresidente do Trib al de Justiga do Estado de Goias

Desembargadora BEAkRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiga
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