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SSUMÁRIO





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 nº 137/11), verificado o seu cumprimento, esse dado deverá ser 

anotado no controle de prisão provisória, que é objeto da Resolução nº 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

IINTRODUÇÃO





1. Resolução nº 066/09 
(Controle de Prisão Provisória)

Segundo o § 1º, do artigo 2º-A, da Resolução nº 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 internações temporárias existentes nos processos 

de sua competência, bem assim de sua prorrogação, encerramento e outras 

intercorrências’.

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

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

ser cadastradas em até 24h após a respectiva comunicação.

1.1 PRISÃO EM FLAGRANTE

Depois de recebido o flagrante na escrivania, o servidor deverá autuá-lo 

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

 14:44:32                         ESCRIVANIAS                        01/11/2012
AUTUA PROCESSO

Processo: 189-32.2012.8.09.0001
Escrivania: 12A VARA CRIMINAL
Fase: AGUARDANDO PROVIDENCIA DA ESCRIVANIA
Parte Autora: COLETIVIDADE
Advogado:
Parte Ré: JOSE JOAO
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Respondendo que sim, automaticamente aparece a tela “CONTROLE 

DE PRISÃO”, para registro dos dados do preso.

Natureza: FLAGRANTE
Area de Ação: DETENCAO
Sigiloso (S/N): N                     Reu Preso: S   (S im   N ão)
Data da autuação: 1 / 11 / 2012
Descrição Processo:   _______________________________________________
                                     _______________________________________________
                                     _______________________________________________
                             Confirma: S (S/N)
__________________________________________________________________________
PF2 - RETORNAR                                            PF7 - FIM   SPG4010P

1.2 PRISÃO TEMPORÁRIA E PRISÃO PREVENTIVA

Tratando-se de prisão temporária ou preventiva, verificado o cumprimento 

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

PRISÃO”, dentro do menu “CONTROLE DE PRISÕES”.

14:47:59                      CONTROLE DE PRISÕES                    01/11/2012
REGISTRA DADOS DO PRESO(S)

Processo: 189-32.2012.8.09.0001 (201200001898)
           12A VARA CRIMINAL
Selecione:
            Nome: JOSE JOAO
            Situação atual:   (P)reso ou (S)olto

15:01:43                      CONTROLE DE PRISÕES                    01/11/2012
REGISTRA DADOS DO PRESO(S)

Processo: 189-32.2012.8.09.0001 (201200001898)
           12A VARA CRIMINAL
Selecione:
            Nome: JOSE JOAO
            Situação atual: (P)reso ou (S)olto
________________________________________________________________________
PF2 - RETORNAR              PF3 - AVANCA           PF7 - FIM        SPG4850P
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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. DATA CUMPR. FLAGRANTE/TEMPORÁRIA CONV. EM PREVENTIVA”, 

dentro do menu “CONTROLE DE PRISÕES”. Importante registrar que nessa 

situação não é necessária a 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                          01/11/2012
CONSULTA MANDADO DE PRISÃO

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

para consulta pública no CNJ.

Processo: 201200001898
    0001 JOSE JOAO                                     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,         PRISAO      FLAGRANTE
    não cumprido. Para registrar data de cumprimento, complete os campos:
Processo: 201200001898 12A VARA CRIMINAL
Nome: JOSE JOAO

Tipo do Evento: PRISAO           Tipo do documento:
Natureza Prisão FLAGRANTE        Documento:
Data do Fato: 10/10/2012                Data da Prisão:    ___ / ___ / ____
Unidade Prisional:
    CASA DE PRISAO PROVISORIA________________________________________________

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 prisão em 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”, com a 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”.

1.5 ALTERAÇÃO PARA PRISÃO DEFINITIVA

Na hipótese da prolação de sentença condenatória ou decisão de 

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,Rest.Direit,Sursis)
Alvará:_________    Dt. Expedição: ___/___/____    Dt. Cumprimento: ___/___/____
                                                                                        ou Dt. da Fuga:  
Situação Atual: (P)reso ou (S)olto
_______________________________________________________________________________________

 PF2 - RETORNAR                                            PF7 - FIM   SPG4850P
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pronúncia, estando o réu preso, 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.

15:19:06                     CONTROLE DE PRISÕES                    01/11/2012
ALTERA PRESO / PRISOES

Numero Processo: ____________________

____________________________________________________________________
PF2 - RETORNAR                                            PF7 - FIM   SPG4850P

14:40:45                     CONTROLE DE PRISÕES                    29/04/2013
ALTERA REGISTRO PARA PRISAO 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 DE 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                     29/04/2013
REGISTRO DE PRISÃO

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. A OUTRO JUÍZO(FEDERAL)/OUTRO 

EST.”, a fim de dar baixa no controle de prisão. É importante 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.

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.  

É 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 nº 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.

14:04:55                              MANDADOS                         30/04/2013
REGISTRO DE PRISÃO

  REGISTRO DE PRISÃO DE PROC. REDISTRIBUIDO À OUTRO JUIZO (FEDERAL) 
OU ESTADO

Processo com Reg. de Prisão :  ____________________
                               Confirma : _

_______________________________________________________________________________________
 PF2 - RETORNAR                             PF7 - FIM                                 SPG4850P
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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                    01/11/2012
RELATÓRIOS

RELAÇÃO DE PRISÕES POR SERVENTIA

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 nº 137/11 (Banco 
Nacional de Mandados de Prisão)

2.1 EXPEDIÇÃO NO SPG

 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/Certidäes                               4 - Oficios
  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 Rogatorias
 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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O próximo passo é preencher os campos de acordo com dos dados 

que são exigidos para cada uma das espécies de mandados.

 10:39:28                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

Numero do Processo: ____________________

Tipo do Mandado:   1 - Prisão Definitiva
                           2 - Prisão Preventiva em Decisão Condenatória
                           3 - Prisão Temporária
                           4 - Prisão Preventiva

Impressora:    (M - Matricial   L - Laser)

08:48:42                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA
Numero do Processo: 18932
Assunto do Proc.: CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
              3633
Procedimento Orig.:
Numr Procdto Orig.: _________ / ____  (NNNNNNNNN/YYYY)
Pena Imposta: __________________________________________________
Regime de Cumprim.: ______________________________
Local de Recolhimento: ______________________________
Valor da Fiança (R$): _______________
Data Limite Para Cumprimento do Mandado: __________ (DD/MM/YYYY)

08:49:56                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DECISÃO CONDENATÓRIA
Numero do Processo: 18932
Assunto do Proc.: CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
             3633
Procedimento Orig.:
Numr Procdto Orig.: _________ / ____ (NNNNNNNNN/YYYY)

Pena Imposta: __________________________________________________



MANUAL DE ROTINAS PARA CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES 066/09 E 137/11 DO CNJ

19

OBSERVAÇÕES:

a) Procedimento origem diz respeito ao documento que deu ensejo ao 

surgimento dos autos, conforme abaixo especificado (Exemplo: Numa ação penal, 

cuja denúncia foi ofertada com base no inquérito policial, o procedimento origem 

é o inquérito policial).

Regime de Cumprim.: ______________________________
Local de Recolhimento: ______________________________
Valor da Fiança (R$): _______________
Data Limite Para Cumprimento do Mandado: __________ (DD/MM/YYYY)

08:51:26                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
Numero do Processo: 18932
Assunto do Proc.: CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
              3633
Procedimento Orig.:
Numr Procdto Orig.: _________ / ____ (NNNNNNNNN/YYYY)
Prazo da Prisão: __ dias
Local de Recolhimento: ______________________________
Valor da Fiança (R$): _______________
Data Limite Para Cumprimento do Mandado: __________ (DD/MM/YYYY)

08:55:20                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
Numero do Processo: 18932
Assunto do Proc.: CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
              3633
Procedimento Orig.:
Numr Procdto Orig.: _________ / ____ (NNNNNNNNN/YYYY)

Local de Recolhimento: ______________________________
Valor da Fiança (R$): _______________
Data Limite Para Cumprimento do Mandado: __________ (DD/MM/YYYY)
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b) Outro dado que se deve ter cautela para anotá-lo é a data limite para 

cumprimento do mandado, levando em conta a prescrição em abstrato ou em 

concreto. Para auxiliar o servidor na anotação desse item foi disponibilizada uma 

tabela (a seguir  estampada), de acordo com o art. 109 do CPB. Contudo, por falta 

de alguns dados inseridos no SPG (como data do fato, recebimento de denúncia, 

etc) e ainda aplicação de certos institutos (suspensão do processo: art. 89 da 

Lei nº 9.099/95 e/ou art. 366 do CPP), a utilização da tabela a seguir pode gerar 

data equivocada da prescrição. Diante da possível dificuldade do servidor em 

anotar esse dado, a douta Corregedoria-Geral, por intermédio do Ofício Circular  

nº 027/2012, orientou os magistrados a incluir nas decisões que decretem 

as prisões, sejam definitivas ou provisórias, a data limite para cumprimento do 

mandado de acordo a prescrição em abstrato ou em concreto.

 Procedimento de Origem:      1 - Auto de prisão em flagrante

                                       2 - Boletim de Ocorrência

                                       3 - Inquérito Policial

                                       4 - Termo Circunstanciado de Ocorrência

                                       5 - Representação de Prisão Preventiva

                                       6 - Representação de Prisão Temporaria

                                       7 - Representação para Quebra de Sigilo

                                       8 - Guia de Recolhimento

                                       9 - Procedimento Administrativo

08:58:42                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO

      Data Limite Para Cumprimento do Mandado
          3 - TRÊS anos, se o máximo da pena é inferio a 1 ano.

          4 - QUATRO anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo
              superior, não excede a 2 (dois).
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c) Por último, no campo destinado à decisão/sentença, é necessário 

consignar a parte dispositiva do ato judicial. Fica vedado registrar que a decisão 

ou sentença segue em anexo, por cópia. Isso porque o mandado é enviado ao 

CNJ, de forma eletrônica. Portanto, só é encaminhado o conteúdo que integra o 

mandado.

 2.1.1.1. LIBERAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO NÃO SIGILOSO

Depois de elaborado e devidamente assinado o Mandado de Prisão, o 

servidor deverá alimentá-lo no banco de dados do BNMP no menu “CONTROLE 

DE PRISÕES”, item “LIBERA MANDADO PARA CONCULSTA – CNJ”, conforme 

determinação da douta Corregedoria-Geral da Justiça, veiculada através do Ofício-

Circular nº 044/2012-DP.

          8 - OITO anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos  e  não
              excede a 4.

         12 - DOZE anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos  e  não
              excede a 8.

         16 - DEZESSEIS anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos  e
              não excede a 12.

         20 - VINTE anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos.
 ______________________________________________________________________________

 PF2 - RETORNAR                        PF7 - FIM                       SPGM331P

 15:02:49                      CONTROLE DE PRISÕES                    30/04/2013
MENU PRINCIPAL

  OPÇÃO: ___  1 - REGISTRA PRISAO
                       2 - CONSULTA PRISAO
                       3 - ALTERA DADOS DO CADASTRO
                       4 - REGISTRA OUTRO EVENTO
                       5 - INCL. DATA CUMPR. FLAGRANTE/TEMPORARIA CONV. EM 
PREVENTIVA
                       6 - VERIFICA DATA EM ABERTO NA SERVENTIA
                       7 - ALTERA PARA PRISAO DEFINITIVA / RECURSO
                       8 - RELATÓRIOS
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OBSERVAÇÃO:

No caso de conversão da prisão em flagrante/temporária em preventiva, 

como já explicitado no item 1.3, o servidor deverá utilizar a opção “INCL. DATA 

CUMPR. FLAGRANTE/TEMPORÁRIA CONV. EM PREVENTIVA”. Assim, o mandado 

estará automaticamente cumprido, bem como alterada a natureza da prisão no 

controle de prisão provisória, passando para preventiva.

 2.2.1 MANDADO DE PRISÃO SIGILOSO (CARÁTER RESTRITO)

A emissão dos mandados de prisão em caráter restrito ficará a cargo 

do gabinete do juiz, cuja elaboração poderá ser feita no menu principal “VARAS/

MIN.PÚBLICO”, opção “MANDADOS SIGILOSOS”, conforme orientação da 

Corregedoria-Geral da Justiça contida no Ofício Circular nº 061/2012-DIP.

16:52:51                        MENU PRINCIPAL                      01/11/2012
V A R A S / M I N. P U B L I C O

                  Opção: 
                           1 - Recebe Processos
                           2 - Encaminha Processos
                           3 - Cancela encaminhamento
                           4 - Relatórios Magistrado
                           5 - Atualiza Localização Processos
                           6 - Mandados Sigilosos

Comando: ____________________

                       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
                          16 - Processo c/ Prisão Redistr. a Outro Juizo(Federal)/Outro Est

____________________________________________________________________________________
PF2 - RETORNAR                                         PF7 - FIM   SPG4850P      08:40:50
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Conforme Ofício-Circular nº 068/2012-DIP da Corregedoria-Geral da 

Justiça, o acesso para emissão dos mandados de prisão sigilosos deverá ser 

incluído na matrícula do servidor que o juiz designar. O acesso para emissão 

do documento, na Capital, deverá ser feito junto à Coordenadoria Judiciária do 

Foro (fone: 62 - 3216-2615). Já as comarcas do interior deverão solicitar o acesso 

perante à Divisão de Gerenciamento do SPG (fone: 62 – 3216-2619).

Para emitir o mandado de prisão sigiloso o servidor, depois de acessar 

o menu principal “VARAS/MIN.PÚBLICO”, fará a opção 1 “CADASTRA MANDADO 

SIGILOSO”, a fim de elaborar uma das espécies de mandado.

17:03:38                          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

17:02:06                          MANDADOS                          01/11/2012
MANDADO DE PRISÃO SIGILOSO

Numero do Processo: ____________________

Tipo do Mandado:   1 - Prisão Definitiva
                                   2 - Prisão Preventiva em Decisão Condenatória
                                   3 - Prisão Temporária
                                   4 - Prisão Preventiva

Impressora:    (M - Matricial   L - Laser)

O procedimento de elaboração dos mandados de prisão sigilosos 

praticamente é o mesmo dos mandados que não tem caráter restrito, exceto no 

que se refere o nome da pessoa e sua qualificação contra quem o mandado está 

sendo expedido. Assim, fazendo opção por uma das modalidades de prisão e, 
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17:16:32                    CONTROLE DE PROCESSOS                   01/11/2012
CADASTRA PROCESSO CRIMINAL

     Parte:               Pessoa: F  F isica
     Nome: __________________________________________________
                     ______________________________
     Alcunha: ____________________
     Sinais Caract.: __________________________________________________
                     __________________________________________________
     CPF/CGC: ______________    Identidade: ____________________ ______
     Sexo:  M asc   F em
     Estado Civil: 
     Profissao: __________________________________________________
     NASCIMENTO
       Data Nasc.: __ / __ / ____
       Cidade: __________________________________________________
       Nacionalid.: ____________________
     FILIACAO
       Pai: __________________________________________________
       Mae: __________________________________________________
     Estab. Prisio.: __________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 PF2 RETORNAR   PF3 CADASTRA   PF5 RECUPERA   PF7 FIM   PF9 TEMPORARIO SPG2120P

preenchendo os dados comuns a todos os mandados (sigilosos e não sigilosos), 

ao final deverá digitar o nome da pessoa a ser presa e sua qualificação. Ressalta-

se que o nome do imputado e sua qualificação não ficarão gravados no SPG, já 

que o procedimento é sigiloso.

 2.2.1.1 RETIRADA DO CARÁTER SIGILOSO

A retirada da condição de sigiloso do mandado de prisão será feita 

somente quando o mandado for cumprido ou quando afastado esse caráter. O 

item a ser utilizado para esse procedimento será o de número 3 “RETIRA SIGILOSO 

DO MANDADO DE PRISÃO” no menu “VARAS/MIN. PÚBLICO”.
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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.



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 hipótese da ordem de prisão ter sido revogada, a escrivania deverá 

acessar o menu “CONTROLE DE PRISÕES” e no item “REVOGA MANDADO DE 

PRISÃO NÃO CUMPRIDO” anotar a data em que a prisão foi revogada.

3.1. RELATÓRIOS DE MANDADOS DE PRISÃO

É muito importante que o servidor utilize a opção “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                    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
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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 

nº 067/2012-DIP.

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 junto ao órgão policial para onde o mandado foi 

encaminhado anteriormente.

15:02:49                      CONTROLE DE PRISÕES                    30/04/2013
MENU PRINCIPAL

  INFORME A OPÇÃO:   1 - REGISTRA PRISAO
                       2 - CONSULTA PRISAO
                       3 - ALTERA DADOS DO CADASTRO
                       4 - REGISTRA OUTRO EVENTO
                        5 - INCL. DATA CUMPR. FLAGRANTE/TEMPORARIA CONV. EM 
PREVENTIVA
                       6 - VERIFICA DATA EM ABERTO NA SERVENTIA
                       7 - ALTERA PARA PRISAO 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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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

                          16 - Processo c/ Prisão Redistr. a Outro Juizo(Federal)/Outro Est
_______________________________________________________________________________

 PF2 - RETORNAR                                            PF7 - FIM   SPG4850P





• RESOLUÇÃO Nº 066/09 – CNJ (controle de prisão provisória)

• RESOLUÇÃO Nº 137/2011 – CNJ (regulamenta o banco de dados de 

mandados de prisão)

• PORTARIA CONJUNTA Nº 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 Nº 027/2012 – DIP – CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA (inclusão nas decisão data provável da prescrição)

• OFÍCIO CIRCULAR Nº 044/2012-DIP – CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA (liberação do mandado de prisão após a assinatura do juiz)

• OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2012-DIP – CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA (emissão dos mandados de prisão sigilosos)

• OFÍCIO CIRCULAR Nº 067/2012-DIP – CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA (reemissão dos mandados de prisão expedidos anterior à 

Resolução nº 137/2011)

• OFÍCIO CIRCULAR Nº 068/2012-DIP – CORREGEDORIA-GERAL DA 

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

AANEXOS





Texto compilado a partir das Resoluções nº 

87/2009 e 117/2010, e da Emenda nº 1 à 

Resolução nº 66/2009. 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 66, DE 27 DE JANEIRO DE 2009 

 

Cria mecanismo de controle estatístico 

e disciplina o acompanhamento, pelos 

juízes 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 5º, 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. 1° 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 nº 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, LXII, da Constituição Federal, e do disposto no artigo 306, §1º e § 

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) 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf


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 nº 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. 2º-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 nº 1) (Vigência 

suspensa pela Resolução n° 117, de 3 de agosto de 2010) 

§ 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 nº 

1) 

§ 2º As 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 102ª 

Sessão Ordinária, de 06 de abril de 2010, no julgamento do processo Ato 

Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda nº 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 nº 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 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12235-resolucao-nd-117-de-3-de-agosto-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12235-resolucao-nd-117-de-3-de-agosto-de-2010
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf


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

processo Ato Normativo 0002272-45.2010.2.00.0000-Emenda nº 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 nº 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 nº 87, de 15 de setembro de 

2009) 

Art. 4º Aplicam-se as disposições dos artigos 1º e 2º aos processos 

nos Tribunais, devendo, neste caso, o Relator encaminhar o relatório à 

Presidência do Tribunal respectivo. (Renumerado pela Resolução nº 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 nº 87, de 

15 de setembro de 2009) 

Art. 6º As Corregedorias Gerais de Justiça deverão coordenar e 

fiscalizar o cumprimento pelos juízes criminais do disposto nesta Resolução. 

(Renumerado pela Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009) 

Parágrafo Único. O controle e fiscalização dos processos nos 

Tribunais serão realizados pela Corregedoria Nacional de Justiça, nas 

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 nº 87, de 15 de setembro de 2009) 

Art. 8º Os relatórios referidos nos artigos 2º e 4º deverão 

permanecer disponíveis para a Corregedoria Nacional de Justiça, sempre que 

solicitados. (Renumerado pela Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009) 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Emenda_N._1__RESOLUO_CNJ_N_662009.pdf
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009


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

 

Ministro GILMAR MENDES 
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RESOLUÇÃO N°l37 , 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. 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
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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;

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; y*y
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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 já

existentes no INFOSEG;

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; 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
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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.

§ 2o 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. 7o 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 auxílio 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.

II - analisar e conferir a consistência das informações no banco

de dados local e das informações encaminhadas ao BNMP.

5
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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 de 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."

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

£
Ministro Cezar Peluso

Presidente
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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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Presidencia
Corregedoria-Geral da Justiga

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;

Rua 10. 1' 15l S1 o°ne. Goiame Goias CEP T4120 020 reletoue
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VI - sexo;

VII - cor;

PODERS JUDICIARIO
PresidGncia
Corregedoria - Geral da Justipa

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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Ofício Circular n°0yy/2012-DIP

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

Goiânia, j( de abril de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor Juiz (a):

Consoante disposto na Resolução n° 137/2011, do Conselho Nacional
de Justiça, a corte local alimenta com informações processuais o Banco Nacional de
Mandados de Prisão - BNMP.

Nestes termos, determino aos Senhores Magistrados com competência
na área criminal que orientem aos escrivães ou a quem efetivamente desempenhe a
função, depois de elaborado e devidamente assinado o Mandado de Prisão, alimentá-
lo na base de dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP no Menu
'.controle de prisões", item 'liberar mandado para consulta-CNJ" Os mandados gerados
em processos do PROJUDI não carecem de liberação específica, sendo automatizada
a rotina.

A orientação tem por escopo evitar a alimentação do sistema com
pseudomandados, ou seja, documentos sem assinatura do juiz ordenador da prisão.

Atenciosamente,

Desembargadora RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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Ofício Circular n° 6^ /2012-DIP

Senhores Magistrados:

Goiânia, iíTde^AoÂode 2012.

Regularização do Cadastro de Mandados de Prisão
em cumprimento à Resolução n° 137/2011-CNJ

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 Banco de Mandados de Prisão junto à Secretaria de Segurança Pública.

Levantamento preliminar efetuado pelo 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 prisão expedidos em processos cíveis, caso a prisão
tenha sido revogada, cumprida ou decretada a extinção do processo, igualmente a Polícia Civil
deverá ser comunicada, por intermédio de ofício, conforme MODELO III,

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

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

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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a corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

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

Ofício Circular ^6^/2012-0IP
Goiânia,//de >/iaacm.ò 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito

Assunto.Banco 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 matrícula, que terá acesso a esta expedição sigilosa, enviando os dados
para os e-mails abaixo relacionados:

- comarca da capital à Coordenadoria Judiciária:
coordenadoriajud@tiqo.jus.br ou telefone (62) 3216-2615

- comarcas do interior à Divisão de Gerenciamento do SPG:
ebsilva@tiao.ius.br e agrmacedo@tjqo.br ou telefone (62) 3216- 2619.

ib

Atenciosamente,

Desembargadora "BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia Goiás - CEP 74120-020 -Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 - www.tiao.ius.br





Realização  
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Administração 
Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco

Coordenação Geral 
Leonardo Pereira Martins

Autoria 
Ernani Sérgio Magalhães

Coordenação Executiva 
Eunice Machado Nogueira

Projeto Gráfico / Diagramação 
Hellen Bueno Valadão Mendes

Revisão  
Dra. Vivian Martins Melo

EEXPEDIENTE








	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 1

