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1. INTRODUÇÃO

O  Banco  Estadual  de  Mandados  de  Prisão  -  BEMP  foi  criado  em
junho/2012 por determinação da Resolução nº 137/2011 do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, revogada pela Resolução nº 251/2018 que instituiu o BNMP2 -
Banco Nacional de Monitoramento de Prisão 2.0.

O BEMP/RUPE consiste em ferramenta para a emissão eletrônica de
mandados de prisão  criminal a serem cumpridos pela autoridade policial, quer
seja em desfavor de pessoa que se encontra solta, quer seja em desfavor de
pessoa que se encontra custodiada em alguma unidade prisional.  Ressalte-se
que a última situação narrada – réu preso, encontra-se normatizada pela Portaria
Conjunta nº 29/2021.

A legislação  em  vigor  que  regulamenta  a  matéria  é  composta  pela
Resolução 251/CNJ/2018, Portaria Conjunta 29/2021 e Portaria 2087/CGJ/2012
(Alterada  pelas  Portarias  2124/CGC/2012,  2222/CGJ/2012,  3925/CGJ/2015,
5954/CGJ/2019 e 6.923/CGJ/2021).

Em outubro/2016 com o objetivo de alcançar melhor comunicação com a
Polícia  Civil  foi  aprimorado  o  Banco  Estadual,  sendo  possível  a  emissão  de
mandados  de  prisão  criminal  diretamente  no  BEMP,  estabelecendo-se  a
interligação com o PCnet para envio eletrônico das informações.

A interligação BEMP/PCnet otimiza a tarefa de emissão de mandados
de prisão criminal e a informação é importada pelo PCnet, dispensando o envio
manual de mandados de prisão criminal às delegacias.

A contar  de  16  de  março  de  2020  foi  disponibilizada  para  as  297
comarcas do Estado de Minas Gerais a integração do RUPE com o BNMP 2.0.
Importante  frisar  que,  além  do  registro  da  informação  nos  sistemas
informatizados  internos,  cabe  aos  Tribunais  manterem  atualizadas  as
informações na base de dados do CNJ.

Essa integração consiste em enviar de forma eletrônica ao BNMP 2.0 as
peças  constantes  no  BEMP,  buscando  também para  o  BEMP o  número  das
peças criadas no BNMP 2.0, mediante alimentação desses dados na aba “Peças
BNMP2” com a indicação do RJI na aba “Destinatário”, seja um RJI já existente
ou um novo RJI criado no ato da integração da peça.

Quando  da  expedição  da  peça  mandado  de  prisão criminal
(informações item 6 desta cartilha), o BEMP demonstrará para o usuário, na
aba “Destinatário”, pessoas similares bem como o campo “Nova Pessoa”.
Nesse  momento  deverá  ser  selecionada  uma  das  pessoas  identificadas
como similar ou marcar o campo “Nova Pessoa” de acordo com cada caso
concreto.

Após  a  assinatura  eletrônica  do  Magistrado,  para  os  mandados  de
prisão criminal expedidos diretamente no BEMP, a interligação é disparada tanto
para o PCnet  quanto para o BNMP 2.0,  ressalvados os mandados de prisão
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criminal  sigilosos,  cuja  funcionalidade  pode  ser  verificada  no  item  13  desta
cartilha.

A integração  BEMP/BNMP2 também abarca  os  mandados  de  prisão
expedidos no Siscom Windows e CEMPE, os quais são importados para o BEMP.
Essa integração se concretiza por meio dos botões “ENVIAR” e “SINCRONIZAR”,
de acordo com cada ação efetivada.

Esses mandados expedidos no Siscom Windows e CEMPE, importados
para  o  BEMP,  são  enviados  somente  para  o  BNMP  2.0,  sem  qualquer
comunicação com a  polícia,  a  qual  deverá  recebê-los  pelos  meios  ordinários
(forma física).

Importante destacar que, após novas tratativas com a Polícia Civil e
a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, bem como
considerando a disponibilização das adaptações necessárias nos sistemas
utilizados na interligação, desde 04 de novembro de 2021, os mandados de
prisão  criminal  de  pessoas  já  custodiadas  devem  também  ser  emitidos
diretamente no BEMP, nos moldes da Portaria Conjunta nº 29/2021.

2. ACESSO AO SISTEMA BEMP

O  BEMP  é  um  sistema  web  e  centralizado,  ou  seja,  permite  a
visualização dos mandados de prisão expedidos no Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais - TJMG, independentemente do tipo de mandado e se a emissão
ocorreu em outra vara ou comarca, desde que o mandado de prisão tenha sido
importado/alimentado ou expedido diretamente no mencionado sistema.

Para  utilizar  o  sistema,  deve-se  acessar  o  Portal  do  RUPE  em
http://rupe.tjmg.jus.br/rupe, conforme apresentado na figura a seguir.

O BEMP também pode ser acessado por meio do site do TJMG: 
(www.tjmg.jus.br) → “RedeTJMG” > SISTEMAS >  LISTA DE SISTEMAS > Banco
Estadual de Mandados de Prisão (BEMP) > Acesse o Sistema.

http://www.tjmg.jus.br/
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Por  padrão,  os  usuários cadastrados no sistema utilizam a matrícula
funcional do TJMG (caracteres em maiúsculo) como <login>. O sistema diferencia
<logins> e <senhas> digitadas em maiúsculo de minúsculo. Assim, se houver, por
exemplo, um caractere em caixa alta seja no <login>, seja na <senha>, o usuário
deverá digitar esse mesmo caractere também em caixa alta.

Tela de Login

Após a realização do <login>, será exibida uma tela inicial de acordo
com o perfil de cada usuário.

Tela inicial RUPE

Em se tratando de usuário do grupo “Magistrado”, ao fazer o  login de
acesso ao RUPE, o sistema abrirá uma tela solicitando a credencial do BNMP2
daquele(a) magistrado(a), conforme parâmetro estabelecido em 27 de julho de
2020.

Essa  credencial  refere-se  ao CPF do  usuário  e  a  senha criada  pelo
mesmo no BNMP2/Corporativo. Ela é necessária para a autenticação das peças
naquele banco, quando da integração RUPE/BNMP2.

Quando o(a) magistrado(a) acessar o RUPE, o sistema verificará se as
credenciais  do  BNMP2  para  aquele(a)  usuário(a)  estão  salvas  no  RUPE.  Se
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estiverem,  será  permitido  seu  regular  acesso.  De  outro  lado,  acaso  aquele
usuário ainda não tiver salvado suas credenciais -  ou se em algum momento
salvou com erro - o sistema abrirá a tela a seguir:

O(a) magistrado(a) deve digitar seu  login (CPF) e senha do BNMP2 e
“Salvar”.  Ao  clicar  em  salvar  o  sistema  verificará  se  os  campos  estão
preenchidos. Se o login for nulo, será retornada a mensagem “Login obrigatório”,
permanecendo a tela em aberto. Se a senha for nula, demonstrará a mensagem
“Senha obrigatória”  permanecendo a  tela  em aberto.  Se  preenchidos  os  dois
campos, ao clicar em “Salvar”, o acesso ao sistema será autorizado.

A tela de solicitação de credenciais BNMP2 ao(à) magistrado(a) surgirá
nas seguintes situações:

a) Se não existir nenhum registro prévio de credenciais;
b) Se existindo credenciais, ocorreu erro de usuário inexistente;
c) Se existindo credenciais, ocorreu erro de senha.

Caso o(a)  magistrado(a)  informe as credenciais de forma equivocada,
naquele mandado, na aba “Peças BNMP2”, será indicada uma pendência com a
seguinte  descrição:  “O  Magistrado  do  mandado  deve  acessar  o  RUPE  e
cadastrar sua Credencial BNMP2. Após o cadastramento sincronize o mandado”.

Também  poderão  ser  apresentadas  outras  mensagens  indicando
usuário e senha inválidos, tudo referente às credenciais do BNMP 2.0 daquele(a)
magistrado(a).

 Dessa  forma  a  secretaria  do  juízo  necessita  solicitar  àquele(a)
magistrado(a) para acessar novamente o RUPE para que as credenciais corretas
sejam informadas e salvas. Ato contínuo à regularização pelo(a) magistrado(a), a
secretaria  necessita  clicar  no  botão  “Reenviar”  para  mandados  “Aguardando
Cumprimento” ou em “Sincronizar” para mandados “Cumpridos”, retirando assim
a pendência daquele mandado de prisão criminal.

 

3. ALTERAÇÃO DE SENHA
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Por  meio  do  menu  superior  “Cadastro”  >  “Alterar  Senha”,  o  usuário
deverá alterar a senha inicial (para segurança da informação) ou todas as vezes
que houver necessidade dessa alteração.

Acesso à tela para alteração de senha

O sistema exibirá uma página a partir da qual o usuário cadastra nova
senha de  acesso  ao  sistema.  Para  isso  basta  preencher  os  campos <Senha
Atual>,  <Nova Senha>,  repetir  a  nova senha informada em <Confirmação da
Senha> e acionar a funcionalidade <Alterar>.

Se ambos os campos forem preenchidos e <Confirmação da Senha> for
igual a <Nova Senha>, o sistema alterará a senha do usuário logado para a nova
informada.

Tela para alteração de senha
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Nota: No  primeiro  acesso  à  aba  “Pesquisa  Avançada”,  os  filtros  “Comarca”,
“Vara”  e  “Situação  Envio”  virão  pré-selecionados.  “Comarca”  e  “Vara”,  com a
comarca e a vara às quais o usuário está associado. Quando o usuário estiver
associado  a  mais  de  uma  vara,  a  primeira  encontrada  pelo  sistema  será
selecionada.

O campo “Situação Envio”, com a situação “Não Preparado”, indicando
para quais mandados há pendência de atuação pelo usuário logado.

O campo “Situação Especial”, com a situação “Mandado devolvido pela
polícia”,  alertando os mandados que necessitam revogação tendo em vista  a
impossibilidade  de  serem  recebidos  no  banco  da  polícia  em  razão  de
inconsistência de dados.

4. BEMP – TELA PRINCIPAL

Para acessar o BEMP, o usuário deverá ingressar no menu > “Conselho
Nacional de Justiça” > “Banco Estadual de Mandados de Prisão”.

Acesso ao BEMP

Esse menu estará  disponível  para todos os usuários  cadastrados no
RUPE.  A tela  principal  do  BEMP permite  ao  usuário:  visualizar  a  relação  de
mandados de prisão que compõem o Sistema, aplicar filtros para pesquisar por
mandados de prisão específicos, emitir relatórios, etc.

Tela principal – Relação de mandados de prisão cadastrados
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5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES/FUNCIONALIDADES

As legendas a seguir apresentam o significado de cada ícone e botão
disponível na tela principal do BEMP.

O conhecimento da ação atribuída em cada botão permite  agilizar  a
utilização do sistema.

Em caso de dúvida, basta o usuário posicionar o cursor sobre o ícone ou
o botão que aparecerá automaticamente uma mensagem informativa sobre o que
ele significa.

Botões Funcionalidade Ação / Descrição

Gerar arquivo Utilizado  para  emitir  relatório  de  mandados  em
determinada  situação.  No  campo  pesquisa
avançada,  indicar  os  filtros  necessários,  após
clicar  no botão “gerar  arquivo”.  Na próxima tela
selecionar o tipo preferido CSV (possível abrir em
qualquer editor de planilha) ou PDF e clicar em
gerar arquivo. O sistema emitirá um relatório no
formato  escolhido,  demonstrando  os  mandados
na situação indicada no filtro.

Enviar Utilizado para enviar ao BNMP 2.0 os mandados
de prisão importados do Siscom Windows. Para
que  um  mandado  de  prisão  seja  considerado
válido para ser enviado ao BNMP 2.0 ele deverá
possuir  todas  as  informações  obrigatórias
contidas  nas  abas  “Dados”,  “destinatário”,
“assuntos”,  “procedimento  origem”  e
“documentos” (esta última o mandado expedido).

Sincronizar Deve  ser  utilizado  para  sincronizar  uma  nova
situação (cumprido ou revogado) dos mandados
de prisão inicialmente enviados ao BNMP 2.0 na
situação aguardando cumprimento.

Reenviar Deve  ser  utilizado  após  as  correções  das
pendências  apresentadas  pelo  BNMP  2.0,  nos
mandados  de  prisão  na  situação  “aguardando
cumprimento”.  Sua  finalidade  é  reenviar  aquele
mandado de prisão para ser possível a integração
entre os dois bancos.

Importar Permite importar para o BEMP os mandados de
prisão expedidos no sistema Siscom Windows.

Assinar digitalmente Permite aos Magistrados assinarem digitalmente,
por meio de  token (A3), os mandados de prisão
na  situação  especial  “mandado  pendente  de
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assinatura digital”.

Novo Permite  a  emissão  de  mandados  de  prisão
criminal diretamente  no  BEMP,  fazendo  a
importação dos  dados  do  processo  alimentados
em outros sistemas informatizados.

Excluir Permite  excluir  mandados  de  prisão  ainda  não
enviados ao PCnet e/ou CNJ.

Editar Permite  editar  dados  do  mandado  de  prisão  e
alterar quando necessário.

Visualizar Permite visualizar todos os dados dos mandados
de  prisão  cadastrados  no  sistema
independentemente da vara ou da comarca onde
ele foi expedido ou da situação de envio que ele
se encontra.

Ícones – Situação do Mandado

Situação Descrição

Aguardando
Cumprimento

Mandado de prisão ainda não cumprido  por um
oficial de justiça ou por uma autoridade policial.

Cumprido Mandado de prisão cumprido  por um oficial  de
justiça ou por uma autoridade policial. Quando do
cumprimento de um mandado de prisão criminal
expedido diretamente no BEMP, o Pcnet alimenta
o cumprimento, a data do cumprimento e insere
na  aba  documentos,  uma  certidão  de
cumprimento.

Revogado Mandado de prisão revogado por um usuário da
vara a qual o mandado está associado. Quando
da  revogação  de  um  mandado  de  prisão,  o
usuário  deverá  alterar,  na  “aba  dados”,  a
situação  atual  desse  documento  para
“Revogado”  e  informar  a  data  e  o  motivo  de
revogação.

Ícones – Situação de envio do Mandado

Situação Descrição

Não preparado Mandado de prisão cadastrado ou expedido no
BEMP e ainda não preparado. Por padrão, essa
é a  situação inicial  de  envio  de  um mandado,
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assim  que  ele  for  importado  ou  expedido  no
BEMP, cujo objetivo é destacar  para o usuário
quais  mandados  de  prisão   necessita
complementar  dados,  conforme  Resolução  nº.
251/2018-CNJ.

Enviado ao CNJ Mandado de prisão cadastrado ou expedido no
BEMP, enviado sem erros ao BNMP 2.0.

Enviado  ao  CNJ
com pendências

Mandado de prisão cadastrado ou expedido no
BEMP, enviado com erro(s) ao BNMP 2.0.

6. EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO CRIMINAL 
DIRETAMENTE NO BEMP

Antes  da  importação  do  processo  para  o  BEMP é  imprescindível a
realização  de  uma conferência  nos  dados  da  pessoa confrontando-os  com a
eFAC ou com qualquer outro documento que a qualifique. Se necessária alguma
alteração, esta deve ser realizada no sistema que originou a distribuição do feito,
isto para evitar bases de dados distintas, ou seja, uma informação no Siscom
Caracter, outra no SEEU ou Pje, outra diversa no BEMP etc.

A  conferência  evita  que  dados  divergentes  impossibilitem  o
recebimento do mandado de prisão criminal pelo PCnet.

Após  essa  conferência  preliminar,  para  expedição  dos  Mandados de
Prisão criminal a serem cumpridos pela autoridade policial, seja réu solto ou réu
preso,  o  usuário deverá  acessar  o  BEMP  buscar  a  opção  “NOVO”
sinalizada pelo botão

Ao clicar no botão “NOVO”, o sistema abrirá a tela a seguir para ser
informado o número do processo, o qual deve ser  inserido no formato CNJ.
Após, clicar em “Importar”.

No campo destinatário deve-se buscar a pessoa para qual se pretende
emitir o mandado de prisão criminal e, após, clicar em “Selecionar”.

O  BEMP
importará dos
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Sistemas  de  registro  de  processos  todos  os  dados  informados  para  a  parte.
Demais  dados  faltantes  e  obrigatórios  deverão  ser  incluídos  pelo  usuário,
acessando  as  abas  “Dados”,  “Peças  BNMP2”,  “Destinatário”,  “Assuntos”,
“Procedimento Origem” “Documentos” E “Dados Expedição”.

É possível salvar os dados a cada aba alimentada separadamente e o
sistema  exigirá  todos  os  campos  obrigatórios  quando  da  visualização  do
mandado  ou  finalização  da  expedição,  por  meio  da  aba  “Dados  Expedição”,
quando clicar nos botões “Visualizar mandado” ou “Expedir mandado”.

São campos obrigatórios todos aqueles sinalizados com * (asterisco),
contudo  quanto  mais  qualificada  a  pessoa,  melhor  o  acompanhamento  do
mandado de prisão criminal e seu cumprimento.

Para o tipo de mandado, “modelo 696 - conversão do flagrante em
preventiva”,  criou-se o checkbox “Flagranteado cientificado”, cujo objetivo
é ser marcado sempre que houver audiência para esta conversão. Neste
caso, deve o(a) magistrado(a) deixar expresso na ata da audiência que o
flagranteado saiu cientificado da conversão do flagrante em preventiva.

Essa  informação  será  importante  porque  dispensará  que  a  unidade
prisional colha o ciente da pessoa presa, tendo em vista essa ciência ter sido
dada em audiência.

Não havendo audiência, o  checkbox não será marcado, ficando a
cargo da unidade prisional colher a ciência do flagranteado e alimentar o
sistema com o cumprimento e documento que ateste essa ciência.

Também quanto ao modelo 696, será obrigatório no campo “Prisão
Decretada” utilizar a opção “Preventiva Decorrente De Conversão De Prisão
Em Flagrante”, para melhor integração com o BNMP 2.0.

Essa espécie de prisão também exigirá a alimentação dos campos
“Cumprimento”  e  “Estabelecimento  Carcerário”  (onde  a  pessoa  está
custodiada), ambos existentes na aba “Dados”.  Considerando que o PCNet
não  realiza  a  leitura  do  cumprimento  dos  mandados  deste  modelo,  nos
casos  em que  a  data  de  cumprimento  for  anterior  à  sua  expedição,  no
campo “Cumprimento” deverá constar a DATA DE EXPEDIÇÃO do mandado
de prisão. 

Com o objetivo de evitar conflito na interligação RUPE/BNMP2, outras
adaptações foram necessárias no campo “Prisão Decretada”, quais sejam:

a) preventiva determinada ou mantida por decisão recorrível - deve
ser utilizada quando já houve sentença condenatória,  mas ainda não
transitou em julgado e houve determinação de expedição de mandado
de prisão;
b)  recaptura  -  deve  ser  utilizada  sempre  que  houver  fuga  ou
descumprimento  das  condições  impostas  e  o(a)   Magistrado(a)
determinar expedição de mandado de recaptura. Haverá situações em
que a prisão será provisória, outras que a prisão será definitiva, mas o
tipo de prisão a ser selecionado no BEMP, para as pessoas que
constam como presos no BNMP  2.0, será recaptura.  Esse tipo de
prisão  deverá ser  utilizado no modelo  de  mandado de  prisão “336  -
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mandado  de  recaptura”.  Para  utilizar  essa  espécie  de  prisão  é
necessário que a pessoa possua no BNMP   2.0   um mandado de prisão  
cumprido, ou seja, a pessoa deve estar no BNMP    2.0   com status de  
“preso”.  Assim,  quando  o  BNMP  2.0 recepcionar  o  mandado  de
recaptura, com o tipo de prisão recaptura, mudará o status da pessoa
para “foragido”.  Se a pessoa estava cumprindo pena em liberdade e é
este  o  seu  status  no  BNMP    2.0,   o  modelo  de  mandado  será  o  de  
recaptura, mas o tipo de prisão será preventiva ou definitiva conforme
cada caso concreto.

c) conversão da temporária em preventiva - deve ser utilizado sempre
que houver esse tipo de conversão, ou seja, a pessoa está presa por
uma prisão temporária e o(a)  Magistrado(a) a converteu numa prisão
preventiva. Para que ocorra a integração do mandado de “conversão da
temporária  em  preventiva”  com  o  BNMP  2.0 é  necessário  que  no
mandado de prisão temporária expedido anteriormente conste o mesmo
número  de  RJI  e  conste  o  número  da  peça  do  mandado  de  prisão
temporária no BNMP 2.0.

d)  prisão  aguardando  pagamento  de  fiança  - deve  ser  utilizado
sempre  que  o(a) Magistrado(a) determinar  prisão  condicionando  a
soltura mediante pagamento de fiança;

e) campo regime quando se tratar do regime aberto -  ao selecionar
este  regime,  e  também  quando  clicar  no  botão  “Expedir  mandado”
constante da aba “dados expedição”, o BEMP apresentará a seguinte
mensagem: “Este mandado não será enviado ao BNMP, tendo em vista
que aquele banco não recepciona este tipo de regime”. Este mandado
ficará sem informação de RJI se aquela pessoa ainda não existir  no
BNMP 2.0 em razão de outras prisões, bem como não haverá retorno de
número de peça do BNMP, na aba “peças BNMP2” do BEMP, haja vista
que  não  haverá  integração  entre  os  bancos.  A  partir  dessa
modificação  no  BEMP,  mandados  de  regime  aberto  ficarão
registrados somente no BEMP.

 Após  a  inserção  dos  dados  em  cada  aba,  clicar  na  aba  “Dados
Expedição”, selecionar o endereço do destinatário da prisão e depois clicar em
“Expedir  Mandado”.  Caso  queira  visualizar  o  mandado antes  de  finalizar  sua
expedição, utilizar o botão “Visualizar mandado”.
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Neste  momento  o  sistema fará  a  validação em todas  as  abas,  para
verificar  se todos os dados obrigatórios foram preenchidos.  Em caso positivo,
será emitida a mensagem a seguir:

Surgirá nesta aba a opção “Download Mandado PDF”, pela qual será
também possível a visualização do mandado de prisão criminal expedido, bem
como na aba “Documentos”.

Nota1: O BEMP foi alterado para a numeração dos mandados de prisão iniciarem
a partir  de  “2001”,  evitando confronto  com a  numeração estabelecida  para  o
Siscom Windows, iniciados com “0001”. Após essa alteração todos os mandados
de prisão criminal expedidos diretamente no BEMP serão registrados com prefixo
“2001”.
Nota2: Caso algum dado obrigatório não tenha sido preenchido, o sistema emitirá
uma mensagem informando o dado faltante e aba para retificação, conforme tela
abaixo.
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O  mandado  de  prisão  criminal  expedido  ficará  aguardando
assinatura  do(a)  magistrado(a).  O  status  do  envio  daquele  mandado  de
prisão criminal ficará como “Não Preparado” até essa assinatura ocorrer.

Após o(a)  Magistrado(a)  assinar  o(s)  mandado(s),  por  meio do botão
, o status de envio será alterado de “Não Preparado” para “Enviado ao CNJ”.

Depois  da  mencionada  assinatura,  o  PCnet  fará  a  leitura  daquele
mandado  de  prisão  criminal,  no  tempo  de  sincronização  estabelecido  na
interligação  BEMP/PCnet,  alimentando  o  banco  da  polícia  para  posterior
informação de cumprimento, isto desde que a pessoa seja localizada no banco da
polícia.

Havendo alguma impossibilidade de identificação da pessoa, o PCnet
emitirá certidão esclarecendo a ocorrência e esta certidão ficará disponibilizada
na  aba  “Documentos”  para  que  a  secretaria  tome  conhecimento  e  faça  as
correções necessárias.

Esses mandados de prisão criminal devolvidos  aparecem em posição
superior na tela e são sinalizados à frente de cada mandado com o símbolo

Os  mandados de prisão criminal não recebidos no banco da
polícia deverão ser revogados pela secretaria do juízo. Após a correção do
erro outro mandado deverá ser expedido. Esse procedimento é necessário
porque  após  assinatura  pelo(a)  magistrado(a)  o  mandado  consta  como
“Enviado ao BNMP 2.0”.

Para estes mandados de prisão criminal devolvidos pela polícia, verificar
os procedimentos de revogação indicados no item 11 desta cartilha.

Feitas  as  correções  necessárias,  novo  mandado  de  prisão  criminal
deverá ser expedido e, após a assinatura do(a) Magistrado(a), o PCnet buscará o
novo mandado.

Em relação à interligação com o BNMP 2.0, também após a assinatura
do(a)  magistrado(a), o check box “Pessoas Similares” ou “Nova Pessoa” da aba
“Destinatário”,  bem como  a  aba  “Peças  BNMP2”,  serão  preenchidos  com os
dados  referentes  à  pessoa  para  a  qual  o  mandado  de  prisão  criminal  foi
expedido.

Caso  sinalizada  a  opção  “Nova  Pessoa”,  ocorrerá  o  cadastro  do
indivíduo de forma automatizada no BNMP 2.0 e o número de RJI será gravado
automaticamente no BEMP, na aba “Destinatário” daquela peça expedida.

Contudo, tanto para o RJI já existente - check box “Pessoas similares”,
quanto aquele criado pelo check box “Nova Pessoa”, no momento da assinatura
eletrônica realizada pelos(as)   magistrados(as) os dados do mandado de prisão
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criminal  serão  enviados  ao  BNMP  2.0 e  a  peça  Mandado  de  Prisão  será
cadastrada naquele banco bem como o número da peça criada no BNMP  2.0
gravado automaticamente no BEMP, na aba “Peças BNMP2”.

Havendo alguma pendência, estas serão informadas na aba Peças
BNMP2, no grid "Retorno BNMP2". Após alimentar/corrigir os dados faltantes,
regularizando as pendências, é necessário clicar no botão “Reenviar”.  

7. IMPORTAÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO (MANDADOS
EXPEDIDOS NO SISCOM WINDOWS E CEMPE)

Esta funcionalidade permite a importação de mandados de prisão de
processos físicos expedidos no sistema Siscom Windows para o sistema BEMP,
quer seja um mandado de prisão criminal, quer seja um mandado de prisão por
débito alimentar. Também será utilizado para os mandados de prisão por débito
alimentar  dos  processos  eletrônicos,  os  quais  serão  emitidos  na  CEMPE.  O
usuário deverá clicar no ícone correspondente, sinalizado pelo símbolo
(setinha para baixo).       

Em seguida o sistema exibirá uma caixa de diálogo a ser preenchida,
semelhante à exibida abaixo.

No campo “processo”, informe o número do processo, formato CNJ, e
no  campo  “número”  o  número  do  mandado,  vinculado  ao  processo  a  ser
importado.
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Nota1: Os mandados de prisão serão importados na situação de envio  “Não
preparado”. Necessário alimentar todos os dados obrigatórios das abas “dados”,
“destinatário”, “assuntos”, “procedimento origem” e “documentos”.
Nota2.: Para  os  mandados  de  réus  presos,  ainda  que  já  conhecido  o
cumprimento do mandado, necessário deixar na aba “dados”, o campo situação
como  “aguardando  cumprimento”  e  clicar  no  botão  “Enviar”,  após  alterar  a
situação  para  “cumprido”,  inserir  a  data  do  cumprimento  e  clicar  no  botão
“Sincronizar”.

Nota3:   Quanto aos mandados de prisão por débito alimentar, importante frisar  
que    o  campo validade e  tempo da prisão também são obrigatórios,  não  
podendo deixar de alimentá-los, a fim de evitar pendências  .  

8. EDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO

Se  o  usuário  estiver  lotado  na  vara  em que  a  ordem  de  prisão  foi
expedida, ele poderá editar as informações desse documento e inserir alterações,
desde que o mandado de prisão não se encontre em uma situação de envio ao
PCnet/BNMP2.

Assim, os mandados de prisão passíveis de edição são aqueles ainda
não  assinados  pelo(a)  magistrado(a)  ou  aqueles  que,  mesmo  assinados,
apresentaram inconsistência na integração, deixando campos ativos que poderão
ser corrigidos para regularizar a pendência indicada na integração.

Também  são  passíveis  de  edição  aqueles  mandados  de  prisão
expedidos no Siscom Windows e CEMPE e ainda na situação “Não Preparado”.

Após corrigidas as pendências,  necessário clicar  no botão “Reenviar”
para  mandados  na  situação  “aguardando  cumprimento”  e  botão  “Sincronizar”
para  os  mandados  na  situação  “cumpridos”,  cujo  objetivo  é  regularizar  a
integração com o BNMP 2.0.

Ao acionar a funcionalidade indicada pelo ícone , será dado acesso às

abas:  “Dados”,  “Peças  BNMP2”,  “Destinatário”,  “Assuntos”,  “Procedimentos
Origem”, “Documentos” e para aqueles expedidos diretamente no BEMP também
constará a aba “Dados Expedição”.

8.1 ABA DADOS

Permite ao usuário alterar/completar  dados referente ao mandado de
prisão expedido.

8.2 ABA PEÇAS BNMP2
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Permite a inserção do número da(s) peça(s) criada(s) no BNMP 2.0 ou
visualizar os números de peças criadas de forma automatizada na integração.

8.3. ABA DESTINATÁRIO

Permite visualizar a qualificação da pessoa para a qual foi expedida uma
ordem de prisão.

A  pessoa  poderá  ser  melhor  qualificada  através  das  seguintes
informações:  “Possíveis  Nomes”  (nomes  reais  e  alcunhas),  “Possíveis
Endereços”, “Possíveis Aspectos Físicos”, “Possíveis Sexos”, “Possíveis Datas de
Nascimento”,  “Possíveis  Profissões”,  “Possíveis  Filiações”,  “Possíveis
Documentos”, “Possíveis Naturalidades” e “Fotografia”.

Com exceção de “Possíveis Aspectos Físicos” e “Fotografia”, todas as
informações acima são importadas do sistema que originou a distribuição do feito.
Porém,  é importante conferir se os dados estão corretos ou se podem ser
complementados,  pois algumas vezes essas informações existem nos autos,
mas não foram cadastradas quando da distribuição.

Importante esclarecer que quanto mais informações forem fornecidas,
melhor qualificada ficará a pessoa cadastrada e, consequentemente, os dados
armazenados nos sistemas informatizados.

- Se necessário editar um dado, utilizar o ícone

- Se necessário inserir um dado, utilizar o ícone
 
- Se necessário excluir um dado, utilizar o Ícone

Nota1: Havendo necessidade de manter sigilo em relação ao nome da pessoa no
Siscom Caractere,  cuja distribuição se dará com a parte identificada como “A
APURAR”,  importante  utilizar  no  BEMP a  opção  de  expedição  de  mandado
sigiloso, conforme item 13 desta cartilha, devendo fazer a alteração para o nome
correto da pessoa no BEMP, na aba “Destinatário”, tendo em vista que o sigilo no
BEMP restringe o acesso àquele mandado somente aos usuários daquela vara
do processo e que possuem permissão no sistema.  A alteração para o nome
correto da pessoa, na aba “destinatário”, é necessária e fundamental para ocorrer
a integração com o BNMP 2.0 após cessado o sigilo. Além da inserção do nome
correto da pessoa, necessário também, por meio do botão no BEMP, na aba
Destinatário, excluir o nome “A APURAR”.

Nota2: Quando  da  alteração  do  nome  “A APURAR”  no  BEMP para  o  nome
correto da pessoa, na aba “Destinatário”, na opção “possíveis nomes”, após clicar
no  botão  mais  (+)  deve  ser  selecionada, no  campo  “Tipo”,  a  opção  “Nome
Cadastrado” uma vez que esta é a opção que permitirá que aquele nome seja
apresentado no mandado de prisão.
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8.4 ABA ASSUNTOS

Permite o registro dos assuntos cadastrados no processo. Os assuntos
serão recuperados por meio da rotina de importação. Porém para os processos
anteriores à implantação da Resolução nº. 46/CNJ ou outros que não possuírem
essa informação, o usuário deverá proceder da seguinte forma:

a) se necessário cadastrar assunto utilizar o ícone  
b) para indicar como assunto principal utilizar o ícone

8.5. ABA PROCEDIMENTOS DE ORIGEM

Poderão ser cadastrados um ou mais procedimentos de origem, sendo
requisito que pelo menos um procedimento seja informado.

- Para inclusão utilizar o ícone

- Para exclusão utilizar o ícone

O  usuário  deverá  informar  o  número  e  o  tipo  do  procedimento  de
origem. Se não houver um tipo correspondente na lista de opções apresentadas
pelo sistema, deverá selecionar a opção “Outros” e preencher o campo <Nome
Livre> com uma descrição do tipo de procedimento adequado.

8.6. ABA DOCUMENTOS

Permite a inclusão de cópia digitalizada do mandado de prisão expedido
no Siscom Windows ou CEMPE.

Para  mandados  expedidos  diretamente  no  BEMP,  o  próprio  sistema
criará  de  forma automatizada uma peça mandado de prisão  no formato  .pdf,
disponibilizando-o na mencionada aba após o usuário clicar no botão “Expedir
Mandado” da aba “Dados Expedição”.

Estarão disponíveis para essa aba, as seguintes funcionalidades:

Botões Funcionalidades Ação / Descrição

Inserir arquivo Permite  a  inclusão  de  um  novo  arquivo
(somente  para  mandados  expedidos  no
Siscom Windows ou CEMPE)

Excluir Permite a exclusão de um arquivo gravado.

Download Permite baixar o arquivo gravado.
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O botão “Inserir Arquivo” exibe uma caixa de diálogo para seleção do
arquivo a ser anexado ao mandado de prisão que está sendo preparado.

O  sistema  só  permite  a  inclusão  de  arquivo  no  formato  “Portable
Document Format” (extensão .pdf), por isso é importante verificar se o documento
atende às especificações.

Recomendamos  como  padrão  utilizar  o  número  do  mandado  como
nome  do  documento  quando  da  digitalização  e  salvamento  do  arquivo.  Para
processos  que  possuem  mais  de  uma  parte,  além  do  número  do  mandado
sugere-se inserir pelo menos o primeiro nome daquela parte.

Após selecionar a cópia digitalizada do mandado de prisão expedido no
Siscom Windows ou CEMPE e clicar no botão “abrir” (ou apertar a tecla “Enter”),
será  exibida  a  funcionalidade “Enviar”.  Essa  funcionalidade carrega o  arquivo
selecionado para o sistema - upload.

Se  desejar  interromper  a  carga,  basta  acionar  a  funcionalidade
“Cancelar” ao lado do nome do arquivo ou “Fechar” da tela exibida.

Após a carga do arquivo no sistema, o usuário deverá clicar em “Salvar”
para  que  o  arquivo  carregado  seja  associado  ao  mandado  que  está  sendo
editado.

Se o usuário não acionar essa funcionalidade, o arquivo será perdido.
Se o usuário desejar excluir o arquivo selecionado, ele poderá utilizar a

funcionalidade “excluir tudo”.

Nota1: Para os mandados de prisão criminal expedidos diretamente no BEMP,
após a finalização da expedição, o próprio BEMP insere na aba “documentos”,
uma cópia em formato .pdf do mandado expedido. Também constará dessa aba
documentos, a certidão de devolução da polícia e documento de revogação.
Nota2:  O documento de revogação será criado somente para os mandados de
prisão criminal não devolvidos pela polícia. Após assinatura eletrônica, que pode
ser  do(a)  gerente  de  secretaria  ou  do(a)  magistrado(a),  este  documento  é
enviado eletronicamente para alimentação da revogação no banco de dados da
polícia e do BNMP 2.0.

8.7. ABA DADOS EXPEDIÇÃO

Apresentada somente para os mandados de prisão criminal expedidos
diretamente no BEMP.

Nesta aba é possível  selecionar o endereço da pessoa a ser  presa,
visualizar o mandado antes de expedi-lo via botão “Visualizar Mandado”,  bem
como finalizar a expedição do mandado de prisão criminal  por meio  do botão
“Expedir  Mandado”.  Ao  clicar  no  referido  botão,  o  mandado  gerado  é
automaticamente encaminhado para assinatura do(a) magistrado(a).
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9. EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO

Se necessária  alguma alteração ou  exclusão do  mandado de  prisão
esse  procedimento  permanecerá  disponível  até  a  aposição  de  assinatura
eletrônica do(a)  magistrado(a)  naquele mandado, ou seja, o mandado deverá se
encontrar na situação “Não Preparado”.

A exclusão se dá por meio do botão ( – ), constante na aba “Documen-
tos”.

Feito isso, corrija  os dados necessários e, após, acesse a aba “Dados
Expedição”, clicando em “Expedir Mandado” novamente.

Um novo mandado com as alterações realizadas surgirá novamente na
aba Documentos e ficará disponível para assinatura do(a) magistrado(a).

Nota: Para mandados expedidos no Siscom Windows e CEMPE, e importados
para o BEMP, a exclusão permanecerá disponível até o momento antecedente ao
seu envio ao BNMP2, por meio do botão “ENVIAR”, ou seja, apenas para aqueles
mandados que ainda se encontram na situação “Não Preparado”.

10. ASSINATURA DO MANDADO DE PRISÃO CRIMINAL

Os mandados de prisão  criminal  expedidos diretamente no BEMP são
assinados eletronicamente pelo(a) magistrado(a), por meio do botão , e token

A3 com indicação da senha PIN.

Após esta assinatura, o status de envio do mandado ao BNMP 2.0 é
alterado da situação “não preparado” para a situação “enviado ao CNJ”.

Também,  após  essa  assinatura,  durante  o  tempo  de  sincronização
estabelecido  pela  integração  BEMP/Pcnet,  o  PCnet  faz  a  leitura  daquele
mandado de prisão criminal alimentando o sistema da polícia.

Nota: Essa assinatura eletrônica no BEMP é somente para mandados expedidos
diretamente neste sistema, uma vez que aqueles mandados de prisão expedidos
no Siscom Windows ou CEMPE já são assinados fisicamente pelo Magistrado.

 

11. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO

Os mandados de prisão passíveis de revogação são somente aqueles
na  situação  “Aguardando  Cumprimento”,  quer  sejam  mandados  de  prisão
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expedidos diretamente no BEMP, quer sejam os mandados de prisão expedidos
no Siscom Windows ou CEMPE e importados para o BEMP.

Uma vez cumprido o mandado de prisão não é possível sua revogação,
devendo  o(a)  magistrado(a)  determinar  a  expedição  do  correlato  alvará  de
soltura.

Se determinada a revogação, o servidor pesquisará aquele mandado de
prisão na “Pesquisa Avançada”, editando-o por meio do botão .

Na aba “Dados”, no campo Situação, deve ser alterada a situação para
“Revogado”, inserindo a data e o motivo da revogação.

O campo “Motivo Revogação” da aba “Dados” no BEMP foi adaptado
para trazer na lista de valores todos os motivos de revogação apresentados pela
listagem oficial do BNMP 2.0.

Ao inserir a revogação, para os mandados de prisão criminal expedidos
diretamente  no  BEMP,  sem  devolução  pela  polícia,  o  sistema  criará
automaticamente um documento de revogação que deve ser assinado pelo(a)
magistrado(a)  ou Gerente de Secretaria e,  após essa assinatura,  o registro
dessas informações será enviado eletronicamente para o banco da polícia, bem
como para o BNMP 2.0.

Quanto  aos  mandados  de  prisão  expedidos  no  Siscom  Windows  e
CEMPE e importados para o BEMP, bem como aqueles ainda que expedidos
diretamente no BEMP,  porém devolvidos pela polícia,  assim que revogados
não será criado documento de revogação. Para estes mandados, basta o servidor
clicar no botão “Sincronizar” após a alimentação da revogação.

Em relação aos mandados de prisão criminal expedidos diretamente no
BEMP e devolvidos pela polícia, não será criado o documento de revogação, bem
como a revogação não será enviada àquele órgão porque nenhum mandado de
prisão criminal foi registrado naquele banco.

Entretanto,  para  os  mandados  de  prisão  antigos  de  réus  soltos
expedidos no Siscom Windows e importados para o BEMP, será necessário envio
de Ofício à Polícia Civil informando a revogação e solicitando devolução daquele
mandado revogado, porquanto foram enviados fisicamente para o órgão policial.

Para os mandados de prisão criminal revogados, no momento da assi-
natura eletrônica ou ao clicar no botão “Sincronizar”, de acordo com cada situa-
ção acima mencionada, os dados serão enviados ao BNMP 2.0. Ato contínuo, a
peça “contramandado” será cadastrada automaticamente neste último sistema e
o seu número gravado no BEMP, na aba “Peças BNMP2”,  desde que aquele
mandado esteja no BNMP na situação “pendente de cumprimento”.

Após concretizada a revogação do mandado de  prisão criminal  (seja
pela assinatura ou botão “Sincronizar”), não será possível a alteração do status.
Todos os campos serão desabilitados, com exceção dos campos de “número de
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RJI” e “peças”, quando se tratar de mandado assinado antes da integração com o
BNMP 2.0.

12. REGISTRO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 
PRISÃO CRIMINAL

Considerando  a  vigência  da  Portaria  Conjunta  nº  29/2021,  após  o
cumprimento do mandado de prisão criminal expedido diretamente no BEMP, a
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP alimentará o sis-
tema informando sobre o seu cumprimento, caberá ao PCnet enviar essa infor-
mação de cumprimento ao BEMP.

Essa informação automatizada do cumprimento do mandado de prisão,
Pcnet/BEMP cadastrará a peça “Certidão de Cumprimento” no BNMP 2.0 para as
pessoas que possuírem o status de “procurado” naquele banco, ou seja, para
mandados que estejam no BNMP 2.0 na situação “pendente de cumprimento”, e
o  número  dessa  peça  será  gravada  no  BEMP,  na  aba  “Peças  BNMP2”  do
respectivo mandado de prisão.

Se a pessoa já constar com status de “preso”, significa que o mandado
anteriormente expedido já foi recepcionado como “cumprido” e por esta razão a
certidão de cumprimento não será criada naquele banco. Como consequência, no
BEMP também não haverá o registro desse número de peça.

Na hipótese da SEJUSP enviar informação de cumprimento ao TJMG
com ausência de algum dado obrigatório para a integração com o BNMP2 (núme-
ro de RJI ou número de peça), a sincronização não será concluída automatica-
mente, cabendo então ao usuário buscar os mandados com situação de envio
“Pendências BNMP2” para proceder à necessária regularização.

Havendo alguma pendência,  estas serão informadas na aba “Peças
BNMP2”. Após alimentar/corrigir os dados faltantes, regularizando as pendências
será necessário:

a) para mandados na situação “aguardando cumprimento”, clicar no bo-
tão “Reenviar”;
b) para mandados na situação “cumprido”, clicar no botão “Sincronizar”.

Considerando que a Resolução 251/2018 do CNJ determina que cabe
aos Tribunais a alimentação do banco nacional, bem como a atualização das pe-
ças ali inseridas e considerando que após novas tratativas com a Polícia Civil ou-
tra alteração foi inserida no BEMP, informamos que a partir de 02 de maio de
2022, as secretarias de juízo também alimentarão o cumprimento dos man-
dados de prisão expedidos diretamente no BEMP.

Para alimentar este cumprimento, a secretaria deverá possuir um do-
cumento que comprove o cumprimento daquele mandado de prisão (seja uma in-
formação recebida da polícia de outro Estado, seja na própria eFAC daquela pes-
soa com a indicação de que está presa por outro processo, etc).
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Ao pesquisar e localizar aquele mandado no BEMP, necessário clicar
no botão “editar” e, após, no campo “situação” da aba “Dados” alterando  para
“Cumprido”.  Tal  medida  possibilitará  a  ativação  do  ícone para  inserir  um
arquivo na aba “Documentos”. Após a inserção do documento que comprove o
cumprimento daquele mandado de prisão, via aba “Documentos”, é necessário
voltar à aba “Dados” para inserção do cumprimento efetivamente, devendo alterar
novamente a situação para “Cumprido”, alimentar a data do cumprimento no cam-
po “cumprimento” e o campo “estabelecimento prisional” com a informação de
onde a pessoa está recolhida.

Após inseridos todos esses dados, clicar no botão “SALVAR”. Depois
de salvo os dados inseridos e o comprovante de cumprimento, clicar no botão
“SINCRONIZAR” para que as informações de cumprimento sejam enviadas ao
PCnet e ao BNMP2.

13. MANDADO DE PRISÃO CRIMINAL SIGILOSO

Outra funcionalidade criada diz respeito à possibilidade de se emitir  no
BEMP mandado de prisão criminal sigiloso. Para isso foram criados dois níveis de
sigilo. O nível 1 que está restrito somente ao gabinete (magistrado(a) e assessor)
e o nível 2 que está restrito ao gabinete e secretaria.

Para  disponibilizar  tal  funcionalidade  aos  servidores
(emissão/visualização de mandado sigiloso), deve o(a) magistrado(a) lhes incluir
a permissão nível de sigilo 2.

Para o(a) magistrado(a) inserir a permissão, necessário acessar o menu
superior “CADASTRO” > “ADMINISTRATIVO” > “USUÁRIOS”. Clicar na pesquisa
avançada e buscar o(a) servidor(a) pelo nome ou matrícula, indicando em um dos
campos a informação e, após, clicar em “pesquisar”.

Assim que o sistema retornar o dado pesquisado,  o(a)  magistrado(a)
deverá selecionar o(a) servidor(a), clicando no “quadradinho” à esquerda de seu
nome e, após, clicar no ícone “Permissão visualizar mandado sigiloso”.

Somente após tal  permissão o servidor conseguirá emitir  e visualizar
mandados de prisão criminal sigilosos no nível 2, vez que o nível 1 é restrito ao(à)
magistrado(a) e assessor.

Caso  o(a)  magistrado(a) queira  excluir  a  permissão,  necessário
empreender o mesmo procedimento de pesquisa mencionado e, após, clicar
no ícone “Remover permissão visualizar mandado sigiloso”

O nível de sigilo 2 já está disponível para o(a) gerente de secretaria,
desde que o(a) gerente esteja habilitado(a) no RUPE com o grupo “Escrivão”.

Para emitir o mandado de prisão criminal, seguir as orientações do item
6 desta  cartilha,  acrescido das telas  a  seguir,  sinalizando o  campo mandado
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sigiloso e escolher o nível de acordo com a permissão que é possível para cada
usuário.

OBS1.: Como a Polícia Civil ainda não definiu os níveis de sigilo nos sis-
temas daquela instituição, o mandado de prisão criminal sigiloso pode ser emitido
diretamente  no  BEMP,  porém o  PCnet  não  fará  a  leitura  desse  mandado de
prisão.  Por  esta  razão é  necessário,  após a assinatura eletrônica do(a)  mag-
istrado(a), que a secretaria providencie a entrega física do mandado de prisão
sigiloso na polícia. Todas as demais alimentações quanto ao seu cumprimento ou
revogação será manual pela secretaria,  indicando no BEMP cada situação de
acordo com o caso concreto.

OBS2.: Os mandados de prisão sigilosos permanecerão nesta situação
por 30 (trinta) dias após sua assinatura, ocasião em que o sigilo será eliminado e
o mandado passará para a situação de “Enviado ao CNJ”, fazendo a integração
automatizada.  Assim,  tanto  a  peça  de  mandado  quanto  a  peça  certidão  de
cumprimento  (ao  inserir  o  cumprimento)  serão  criadas  automaticamente  no
BNMP 2.0. Os dados das peças criadas no BNMP serão alimentadas no BEMP,
na aba “Peças BNMP2”.

NOTA1: Também perderá o caráter sigiloso se inserida a informação de cumpri-
mento no prazo inferior a 30 (trinta) dias da assinatura do mandado  de prisão
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criminal. Após inserido esse cumprimento, o usuário deverá clicar no botão “EN-
VIAR” para ser feita a integração entre o BEMP e BNMP 2.0.
NOTA2: O envio da peça de cumprimento de mandados sigilosos é realizada por
rotina automática que roda de madrugada.

OBS3.: Em relação ao banco da Polícia Civil, os mandados sigilosos,
uma vez que não sofrem integração, deverão ser alimentados manualmente, in-
clusive seu cumprimento ou revogação.

OBS4.:Necessário  esclarecer  que o  Siscom não possui  indicação de
sigilo capaz de impedir que um servidor de outra secretaria tenha acesso aos da-
dos registrados, quando efetuada pesquisa por nome da parte. Assim, caso seja
necessário preservar o nome da parte, inclusive frente a outras secretarias es-
tranhas  àquele feito, deve-se observar:

1) a distribuição deverá continuar indicando a parte como “A APURAR”;
2) na expedição do mandado de prisão criminal no BEMP, na aba “Des-
tinatário” deve-se clicar no ícone “Lápis” função “Editar” para ali
constar  o  nome correto  da  pessoa,  no campo “Tipo” selecionar
“Nome  Cadastrado”.  Isto  porque  no  BEMP  somente  as  pessoas
daquela serventia e com permissão para visualizar sigilo conseguirão
pesquisar mandados de prisão e pessoas na indicação sigiloso.
3) A alteração para o nome correto da pessoa também é importante para
permitir a integração com o BNMP 2.0 após cessado o sigilo.

 

14. INFORMAÇÕES

Para a interligação BEMP/PCnet, além dos botões de emissão de man-
dado de prisão e assinatura, outras funcionalidades foram criadas, as quais pos-
sibilitam pesquisa por “Data de Emissão”, “Data de Cumprimento” e por “Vali-
dade”.

No campo “Situação Especial” foram criadas opções de pesquisa que
permitem tanto ao(à) magistrado(a) quanto à secretaria pesquisarem os manda-
dos de prisão criminal pendentes de assinatura e documentos de revogação pen-

dentes
de assi-

natura.

A
opção

de
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pesquisa de mandados sigilosos, na tela de “Pesquisa Avançada”, surgirá
somente para usuários que possuem permissão dada pelo(a) magistrado(a).

Esta opção é mostrada abaixo do item “Validade – Fim”, conforme tela
abaixo:

Ressalte-se que os mandados de prisão criminal somente podem
ser assinados pelo(a)  magistrado(a)! Contudo, o documento de revogação
pode ser assinado tanto pelo(a) magistrado(a) quanto pelo(a)   gerente de
secretaria.

Por seu turno, a situação especial “Pendente de Assinatura Digital” bus-
ca tanto os mandados quanto os documentos de revogação pendentes de assina-
tura. De outro lado, a opção “Mandado Pendente De Assinatura Digital” traz ape-
nas os mandados pendentes de assinatura.

A situação “Revogação Pendente De Assinatura Digital” mostrará todos
os documentos de revogação pendentes de assinatura.

FIM
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