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INDICAÇÃO Nº         /2019 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

O Deputado Estadual, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do Regimento 
interno desta Casa de Leis, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
 
FORMULAÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA – CNJ - PARA ACESSO AO BANCO NACIONAL DE 
MONITORAMENTO DE PRISÕES 2.0. - BNMP 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O combate à violência no Estado do Espírito Santo deve ser executado da forma mais 
eficaz possível, com ações e condutas que visem à diminuição da criminalidade, bem como 
o comprometimento do Poder Público buscar as ferramentas necessárias e essenciais que 
visem maior eficiência no que diz respeito ao acesso à informação. 
 
Neste viés, temos que no combate à criminalidade é de suma importância que as forças 
policiais – Polícia Civil e Polícia Militar – tenham acesso aos sistemas informatizados 
disponibilizados para consulta acerca de pessoas que possuam mandados de prisão 
expedidos pelo Poder Judiciário. 
 
Para que isso seja possível, é necessário que o Governo do Estado, por sua Secretaria de 
Estado e Defesa Social – SESP, firme convênio com o Conselho Nacional de Justiça-CNJ 
com vistas a viabilizar o acesso dos Policiais ao novo banco de dados denominado BNMP 
2.0. 
 
Conforme divulgado no site do CNJ1:  
 

“O Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, implementado pelo CNJ 
em 2011 e já integrado em todos os tribunais, é uma ferramenta que possibilita 
o registro e consulta de informações sobre mandados de prisão. 
 
A atual crise no sistema carcerário mostrou a necessidade de dados mais 
amplos e informações confiáveis para permitir o planejamento necessário para 
mudarmos essa realidade no Brasil. 
 

                                                           
1
 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/bnmp-2-0/. Acesso em: 05 nov 2019. 
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Assim, o CNJ desenvolveu o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o 
BNMP 2.0. Esta nova versão do sistema vai permitir, além do monitoramento 
das ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, o controle do cumprimento das 
ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em tempo real, permitindo a 
criação de um Cadastro Nacional de Presos. 
 
O Cadastro vai trazer mais segurança para a sociedade e eficiência para o 
Judiciário, já que todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça 
ou presas em estados diversos estarão, agora, integradas. 
 
A partir da alimentação dos dados, o Poder Judiciário criará um banco de 
dados dinâmico e de abrangência nacional”. 

 
 
Com efeito, atualmente o acesso é feito em sistema defasado (versão 1.2.2.) que não 
permite checar informação correta e atual, podendo vir a ocorrer que uma pessoa com 
mandado de prisão expedido não conste no referido sistema, bem como uma pessoa cujo 
alvará de soltura já expedido ainda conste como mandado de prisão “em aberto”. 
 
Assim, é fundamental e URGENTE que seja formalizado convênio entre a SESP e o CNJ 
de forma a viabilizar aos agentes da Segurança Pública tenham efetivo acesso ao banco de 
dados atual – BNMP 2.0, permitindo que se faça uma consulta em tempo real e atualizada. 
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. JOSÉ RENATO CASAGRANDE, junto à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP, com a presente 
INDICAÇÃO, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz, 
oportunidade em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2019. 
 
 

Delegado Danilo Bahiense 
Deputado Estadual 
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