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Goiânia,£\ de junho de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito, Escrivães e Secretários de Juizados

Prezado (a) Senhor(a):

É impositivo o cumprimento do disposto na 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 facilitar o envio dos referidos registros
ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, especificamente no que tange à
expedição dos mandados de prisão em processos eletrônicos no sistema PROJUD,
devem ser observados os seguintes procedimentos:

- para emitir os mandados de prisão acesse o n° do processo desejado,
clique em "opções processo", vá até "mandado de prisão";

- depois de aberta a página, clique no ícone ao lado da lupa, (tela
superior lado esquerdo), quando se abrirá o campo para preenchimento;

- preenchidos todos os dados, clique em "emitir". Será gerada a
mensagem "mandado de prisão emitido";

- o mandado de prisão estará disponível para assinatura do juiz;
A partir desta opção, automaticamente será remetido para o perfil do

magistrado.
- quando o juiz acessar sua conta, o mandado estará disponível em

"pendências cargo"em "tipo pendência", "mandado de prisão para expedir";
- selecione o mandado a ser assinado, em seguida aparecerão os dados

para conferência e correção, se for o caso, abrindo abaixo uma tela "síntese da
decisão", campo obrigatório a ser preenchido, clicar em "expedir". Será gerado o
mandado de prisão com seu respectivo número;

- o juiz deverá clicar no botão "assinar" para aposição do seu certificado
digital e senha correspondente;

- selecionar o ícone "expedir e imprimir";
- o sistema gerará no processo a movimentação "mandado de prisão

expedido" permitindo abrir um respectivo arquivo e imprimi-lo;
- após impresso, o documento físico deve ser assinado pelo juiz e

encaminhado à Polícia Judiciária para cumprimento.

Para registrar o cumprimento dos mandados de prisão, deverão ser
observados os seguintes passos:

-acessar "tipo pendência" e "mandado de prisão aguardando
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cumprimento";
-para informar cumprimento ou revogação do mesmo clicar no ícone

desejado, "cumprir" ou "revogar". Ressalte-se que "revogar" é exclusivo para
magistrados;

Esclareço, por fim, que os mandados restritos (sigilosos) ficarão apenas
no perfil do magistrado e somente gerará movimentação no processo após a retirada
do caráter sigiloso.

ib

Atenciosamente,

zjG

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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