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PROVIMENTO Nº  001/2009

Altera  a  redação  do  artigo  272a, 

acrescentado  o  art.  272-b  à  Consolidação 

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás.

O  Desembargador  FLORIANO  GOMES,  Corregedor-Geral  da 

Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO  que a  atuação reguladora  da Corregedoria 

está  consolidada  na  CAN  –  Consolidação  dos  Atos  Normativos  da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que o Decreto-Lei  n° 3.689/41 (Código de 

Processo  Penal)  não  estipula  com  exatidão  a  forma  de  cumprimento  de 

mandados de prisão oriundos de Juízos diversos de onde a ordem de prisão 

venha a ser cumprida, embora deixe entrever a obrigatoriedade da expedição 

de carta precatória para seu cumprimento;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizarmos a atuação 

dos  Juízes  Criminais  em todo o  Estado,  dirimindo definitivamente  dúvidas 

suscitadas a respeito do assunto;

CONSIDERANDO o  Princípio  Constitucional  da  Dignidade  da 

Pessoa Humana, artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.

R E S O L V E:
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Art.  1º  –  O  artigo  272-a  da  Consolidação  dos  Atos 

Normativos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Estado  de  Goiás 

passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 272a - A Autoridade Judiciária que receber a ordem de 

prisão  de  pessoa  que  esteja  presente  ou  residindo  na  sua  Circunscrição 

Jurisdicional, mediante ofício, desacompanhado de carta precatória, instruída 

com o  respectivo  mandado coercitivo,  bem como da decisão  ou sentença 

determinante  da  custódia,  deverá  devolver  a  solicitação,  exigindo-lhe  a 

obediência  da  lei,  observando-se,  previamente,  o  disposto  nos  incisos 

seguintes:

I  -  Na hipótese de a ordem de prisão vier  com cláusula  de 

urgência e/ou com informação precisa acerca da localização da pessoa a ser 

presa,  o  Juiz  realizará  imediato  contato  telefônico  ou  por  outro  meio 

igualmente rápido, para certificar-se da sua exatidão e da sua vigência que, 

confirmadas, implicará na solicitação de envio da respectiva carta precatória, 

no prazo máximo de cinco (05) dias, sem prejuízo de determinar incontinenti 

o cumprimento do mandado de prisão.

II  -  Na mesma situação do inciso I,  caso o recebimento  do 

ofício  e  do  mandado  de  prisão  ocorrerem  em  Plantão  Judiciário,  não  se 

obtendo êxito no contato imediato com o Juízo expedidor da ordem de prisão, 

poderá  o  Juiz  cumprir  a  ordem,  sem  prejuízo  de  persistir  na  busca  de 

confirmação do ato ordenado.

III -  Se frustradas todas as tentativas perpetradas pelo Juiz 

Plantonista,  deverá  este  determinar  que  o  fato  da  prisão,  caso  venha  a 

ocorrer ainda no Plantão Judiciário, e da frustração nas tentativas de contato 

com o Juízo expedidor da ordem, sejam levados ao conhecimento do Juízo da 

Vara de Cartas Precatórias ou com competência para tal, no primeiro dia útil 

imediato, cabendo a este receber, processar e executar a ordem, solicitando 

do emitente a expedição e a formalização processual da prisão, no prazo de 
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cinco (05) dias, sob pena de presumir-se o desinteresse na manutenção da 

prisão.

IV – Se o juiz  emitente  da ordem de prisão não atender  a 

solicitação  de  remessa  da  carta  precatória  acompanhada  dos  documentos 

indispensáveis ao recolhimento da pessoa, nos termos do caput deste artigo, 

no prazo estipulado, o Escrivão certificará o fato nos autos e o juiz relaxará a 

prisão nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

V  - Quando o Juiz receber a comunicação de cumprimento de 

mandado de prisão pela Autoridade Policial que o recebera diretamente de 

outro  Juízo  ou  de  outra  delegacia,  a  menos  que  exista  distribuição  na 

Comarca de carta precatória objetivando o cumprimento da ordem de prisão 

emanada  no  referido  ato,  poderá  adotar  os  procedimentos  dos  incisos 

anteriores.

Art.  2º  -  Acrescentar  ao  texto  da  Consolidação  dos  Atos 

Normativos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Estado  de  Goiás, 

especificamente ao Capítulo XX, o artigo 272b com a seguinte redação:

“Artigo 272b - Fica estabelecido que, para a remoção do preso 

por carta precatória, sob responsabilidade exclusiva do Juízo de Origem, o 

prazo máximo de recambiamento será de 100 ( cem) dias, quando o preso 

será colocado em liberdade, comunicando o fato ao Órgão Correicional  do 

Juízo Deprecante. 

§  1º.  Não  interferirá  nos  prazos  para  a  remoção  do  preso 

eventual interposição de recurso ou de outros incidentes processuais.

§  2º. O  preso  não  será  colocado  em  liberdade  se  houver 

mandado de prisão expedido por autoridade judiciária do Estado de Goiás, o 

qual será recambiado para a sede do juízo competente.
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Art.  3° -  Este Provimento entrará em vigor  na data de sua 

publicidade no Diário da Justiça, revogando-se disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se.

Remetam-se  cópias  a  todos  os  magistrados  do  Estado,  bem 

como ao Secretário de Segurança Pública, Procurador Geral de Justiça, Diretor 

Geral de Polícia Civil e Comandante Geral da Polícia Militar.

Goiânia,       de                     de 2009.

Desembargador Floriano Gomes

Corregedor-Geral da Justiça  
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