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APRESENTAÇÃO 

 

A Lei nº 12.403/11 atribuiu ao CNJ a responsabilidade de criar e 

regulamentar um cadastro unificado de mandados de prisão de âmbito nacional (art. 289-

A do CPP).  

O Conselho, então, editou a Resolução n° 137 de 13 de julho de 2011, 

criando e regulamentando as regras do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), 

que deverá ser alimentado automaticamente pelo sistema do tribunal. 

Entretanto, para que seja feito o envio automático de dados, é necessário 

que todas as regras adotadas na expedição eletrônica do Tribunal de Justiça de Sergipe 

sejam compatíveis com as regras e requisitos do BNMP. 

Em decorrência disso e em virtude das sugestões obtidas da experiência 

dos usuários, foi necessária a otimização do procedimento de controle e expedição 

eletrônica dos referidos documentos não só para que se alcance verdadeira celeridade e 

eficácia em seu cumprimento, mas também para que seja possível a transmissão imediata 

de informações ao BNMP. 

Assim, em regra, os mandados de prisão expedidos eletronicamente no 

âmbito do TJSE são encaminhados, automaticamente, para o BNMP e para o portal 

criminal para fins de cumprimento pela autoridade policial ou agentes das unidades 

penitenciárias.  

O Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, implementado pelo 

Conselho Nacional de Justiça em 2011 e já integrado em todos os tribunais de justiça, 

passou, atualmente, por uma atualização, sendo desenvolvida a versão BNMP 2.0 que, 

segundo o CNJ, permite, 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. 

Nesse sentido, e considerando que a integração entre os sistemas ainda não 

contempla, integralmente, os serviços inerentes à versão BNMP 2.0, o que impossibilita 

que os documentos prisionais expedidos no Sistema de Controle Processual Virtual (SCP-

v), alimentem, automaticamente, não só o BNMP versão 1, como também, agora, o 

BNMP 2.0, algumas implementações foram realizadas no SCP-V, a fim de evitar que os 

usuários tenham que alimentar os dois sistemas. 
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Dentre as implementações, foi alterada a consulta processual sendo 

incluído RJI - Registro Judiciário Individual como elemento identificador da parte em 

feitos criminais. O RJI é um código que identifica a parte no BNMP - Banco Nacional de 

Monitoramento de Presos 2.0, o qual, paulatinamente, passará a ser utilizado nos 

documentos prisionais expedidos no SCP-V. 

Na mesma diretriz, foram realizadas alterações no módulo expedição de 

documentos prisionais, acrescentando-se, no alvará de soltura e no contramandado, o 

motivo da expedição, e, no mandado de prisão, o usuário deverá informar o tipo penal 

inerente ao fato criminal do processo. 

Esse manual pretende auxiliar os usuários deste Tribunal na expedição dos 

documentos prisionais, com as implementações e nos moldes inerentes à versão 2.0 do 

Banco Nacional de Mandados de Prisão. 
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1. ESPÉCIES DE PRISÃO 

 

A Resolução 137 do Conselho Nacional de Justiça em seu parágrafo 2º do 

art. 3º elenca como tipos 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; 

VII - para fins de expulsão. 

1.1. PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

A prisão temporária, instituída pela Lei 7.960/89, é uma espécie de 

PRISÃO PROCESSUAL CAUTELAR (ou PRISÃO PROVISÓRIA) decretada pela 

autoridade judiciária.  

A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, 

dependendo, desta forma, de representação da autoridade policial ou de requerimento do 

Ministério Público (art. 2º, caput, da Lei 7.960/89). Havendo representação da autoridade 

policial é obrigatória a ouvida do Ministério Público (art. 2º, §1º, da Lei 7.960/89). 

Para que um juiz determine a ordem de prisão temporária, é necessário que 

a contenção do indiciado seja "imprescindível para as investigações do inquérito policial" 

(inciso I do artigo 1º da Lei 7.960/89) ou no caso de o indiciado não ter residência fixa 

ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (inciso II do 

artigo 1º da Lei 7.960/89), ou, ainda, quando houver fundadas razões, de acordo com 

qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 

crimes previstos no inciso III, do art. 1º da Lei 7.960/89. 

Além dos tipos previstos na Lei 7.960/89, a lei de crimes hediondos (Lei 

8.072/90), também elenca alguns delitos que se submetem à prisão temporária. 

No tocante ao prazo, em regra, a prisão temporária será decretada pelo 

prazo de 05 (cinco) dias prorrogável por igual período, através de nova decisão judicial, 

em caso de extrema e comprovada necessidade (art. 2º, caput, parte final). 

Entretanto, nos casos dos crimes hediondos, tortura, a prática de tortura, 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins e o terrorismo, a prisão temporária terá o 

prazo de 30 (trinta) dias, também prorrogável por igual período, por meio de nova decisão 

judicial, em caso de extrema e comprovada necessidade (art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072compilada.htm


 
 

10 

  

Assim, em razão de seu prazo predefinido, terminado este, o preso será 

posto imediatamente em liberdade, salvo se houver prorrogação ou já tiver sido decretada 

sua prisão preventiva. 

 

 

1.2. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 

 

 

A princípio, qualquer pessoa do povo pode prender quem se encontre em 

situação de flagrante. A polícia, contudo, tem o dever de ofício de executar a prisão em 

flagrante. 

Conforme art. 302, do Código de Processo Penal, considera-se em 

flagrante delito quem: 

 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 

que façam presumir ser ele autor da infração 

 

Até a edição da Lei 12.403/11, a prisão em flagrante era a principal forma 

do encarceramento cautelar. Nesta época, embora a legislação já indicasse que a prisão 

só deveria subsistir se estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva, na prática, 

configurado o flagrante delito, o indivíduo era levado ao cárcere e lá permanecia até o 

julgamento do processo. 

Nessa situação o acusado só era libertado se deferido algum pleito de 

liberdade provisória ou habeas corpus ou, ainda, em caso de absolvição. 

Em contrapartida, havia também decisões judiciais que apontavam para a 

necessidade de se manter a prisão em flagrante delito se presentes os requisitos da prisão 

preventiva e, por consequência, nestes casos, era expedido mandado de prisão preventiva. 

Após a citada lei não houve mais dúvida. A nova redação do art. 310 do 

CPP estabelece as ações que devem ser tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em 

flagrante.  

Dessas ações, necessariamente, deve resultar um alvará de soltura ou um 

mandado de prisão preventiva. Isto é, para que o réu permaneça preso após o flagrante, 

necessariamente, deve ser convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva. 

Dispõe o art. 310 do CPP: 
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Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente: 

I - relaxar a prisão ilegal; ou 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os 

requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 

 

1.3. PRISÃO PREVENTIVA 

 

A prisão preventiva é um instrumento processual que pode ser utilizado 

pelo juiz durante um inquérito policial ou já na ação penal, devendo, em ambos os casos, 

estarem preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Tem como objetivo prevenir 

que um réu cometa novos crimes ou ainda que em liberdade prejudique a colheita de 

provas ou fuja.  

O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem 

fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: 

a) Garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu 

continue praticando crimes); 

b) Conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o 

andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo 

provas); 

c) Assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, 

garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). 

Após a edição da Lei 12.403/11, esta espécie de prisão tornou-se a regra 

para o encarceramento cautelar, em face da obrigatória conversão da prisão em flagrante. 

Antes da nova legislação, a única possibilidade de medida de cautela 

pessoal a ser decretada pelo juiz no curso do processo era a prisão preventiva. Com a 

introdução das medidas cautelares diversas da prisão, sua aplicação não é mais uma 

faculdade do julgador, que deverá sempre a essas preferir e somente socorrer-se da 

decretação da prisão preventiva quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar (art. 282, § 6º), ou em substituição à medida imposta e não cumprida 

(art.312, parágrafo único).  

Não se olvida, decerto, das medidas cautelares inominadas, que já eram 

determinadas pelos magistrados, em observância aos princípios constitucionais do Direito 

Penal e do Direito Processual Penal – como a presunção de não-culpa, o devido processo 

legal e o princípio da proporcionalidade – e a excepcionalidade da prisão cautelar. 
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No entanto, as penas e medidas alternativas, atualmente conhecidas por 

“alternativas penais” surgem como uma estratégia de superar o simplismo que clama 

“prisão para todos os envolvidos” e busca meios mais inteligentes de resolver os conflitos 

sociais. 

Segundo a lei, ao aplicar as alternativas à prisão, o juiz deve levar em conta 

a “necessidade para aplicação da lei penal” e a “adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” [ênfase]. 

Portanto, a ordem de prisão preventiva, obrigatória para o encarceramento 

cautelar quando da conversão no auto de prisão em flagrante, deve ser aplicada de forma 

residual em relação às alternativas penais. 

 

1.4. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE DECISÃO 

CONDENATÓRIA RECORRÍVEL 

 

 

Prisão cautelar que visa prevenir o cometimento de novos crimes e, 

especialmente, fugas de réus condenados em 1ª instância. Nessa espécie devem ser 

considerados os elementos necessários para aplicação da prisão preventiva. 

Tal espécie se fundamenta no art. 387 do CPP: 

[...] 

Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, 

se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem 

prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.  

 

Neste caso, o mandado prisional apenas deve ser expedido após sentença 

condenatória e antes do trânsito em julgado. Cumprido o mandado de prisão, deve ser 

expedida guia de execução provisória. 

 

1.5. PRISÃO DEFINITIVA 

 

 

É a prisão pena decorrente de uma de sentença condenatória transitada em 

julgado, que impôs ao condenado o cumprimento de pena privativa de liberdade.  

O mandado de prisão definitiva deve ser expedido após o trânsito em 

julgado e deve conter os dados da condenação (pena e regime inicial de cumprimento).  

Cumprido este, deve ser expedida a guia de execução definitiva. 
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Cumpre registrar que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para 

todas as partes, apenas para a parte objeto da prisão definitiva e para a parte autora, que 

na maioria das vezes será o Ministério Público. 

 

2. DOCUMENTOS PRISIONAIS - CONTEXTUALIZAÇÃO 

  

2.1. MANDADO DE PRISÃO, CONTRAMANDADO E ALVARÁ DE 

SOLTURA  

 

As principais funcionalidades desse procedimento são: 

a) Expedição e tramitação eletrônica dos mandados de 

prisão/recaptura, contramandados de prisão e alvarás de soltura; 

b) Cumprimento imediato dos alvarás de soltura via Portal Criminal; 

c) Controle automático do prazo limite de cumprimento (prescrição) 

dos mandados de prisão; 

d) Cadastro informatizado único de todas as prisões e solturas 

determinadas pela Justiça Estadual. 

 

2.2. ASSUNTOS CRIMINAIS VINCULADOS AO MANDADO 

 

O Mandado de Prisão é o título que corporifica a ordem de prisão decretada 

por Juiz ou Tribunal no âmbito de um processo para que o preso possa dela tomar ciência.  

O art. 285 e seguintes do Código de Processo Penal delimitam os requisitos 

formais do mandado de prisão, requisitos estes que, no caso do TJSE estão adequados ao 

processo eletrônico, como a assinatura do magistrado, que é eletrônica e o seu 

cumprimento, realizado via portal criminal, pela autoridade policial ou agentes das 

unidades do sistema prisional. 

Assim como já havia acontecido com as classes processuais (Resolução n° 

46/07 - CNJ), o CNJ padronizou os dados que compõem o mandado de prisão, dispostos 

no Art. 3º da Resolução 137/2011.  

Dentre esses dados, estão os assuntos criminais vinculados ao mandado 

(art. 3º, inc. VII). 

Os assuntos do mandado sempre estarão incluídos no rol daqueles do 

processo, mas a recíproca não é verdadeira. Os assuntos do processo sempre terão 

amplitude maior ou igual aos assuntos do mandado. 
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Assim, embora pouco observada na rotina de atividades cartorárias, é de 

fundamental importância a alimentação correta desse dado, sob dois aspectos:  

1. Preservação da imagem do acusado; 

2. Prioridade no cumprimento dos mandados.  

Para exemplificar imaginemos a seguinte situação: 

Numa ação penal figuram como réus dois indivíduos: Pedro e João. A 

conduta de Pedro foi tipificada como furto enquanto que João foi enquadrado por roubo 

cumulado com estupro de vulnerável. 

Nesta hipótese, caso seja expedido um mandado de prisão em desfavor de 

Pedro e, por equívoco, sejam escolhidos todos os assuntos do processo, constará na 

consulta pública do BNMP, que Pedro é acusado de estupro de vulnerável. Como 

qualquer pessoa pode realizar tal consulta, a probabilidade de essa informação equivocada 

causar dano à imagem do indivíduo é grande. 

 

2.3. VALIDADE DOS MANDADOS PRISIONAIS 

 

Também obrigatória, a data de validade dos mandados prisionais encontra 

divergência no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF) 

no que pertine à suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.  

Para o STJ, a suspensão deve ser limitada, pois se não houver limitação 

tornar-se-ia o crime imprescritível. O limite adotado pelo STJ para a suspensão é o prazo 

prescricional do crime denunciado, considerando sua pena máxima (art. 109 do Código 

Penal). (Vide Súmula 415 do STJ)1 

Em sentido contrário, o STF, em decisões isoladas, entendeu que não há 

limitação para o prazo prescricional do art. 366 do CPP. Em face da importância do tema 

foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria no RE 600.851, ainda pendente de 

julgamento no STF2. 

Alinhando-se ao posicionamento do STJ, a Resolução n° 137/11 – CNJ 

estabeleceu como elemento mínimo dos mandados prisionais, a data limite de 

                                                 
1 Súmula 415 - O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. 

(Súmula 415, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 16/12/2009) 
2 Tema 438 - Limite temporal para a suspensão do processo e do prazo prescricional previstos no art. 366 

do CPP. 

 

 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2684154&numeroProcesso=600851&classeProcesso=RE&numeroTema=438
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2684154&numeroProcesso=600851&classeProcesso=RE&numeroTema=438
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2684154&numeroProcesso=600851&classeProcesso=RE&numeroTema=438
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cumprimento. Portanto, até que a questão seja julgada pelo STF deve ser utilizada a regra 

estabelecida pelo CNJ, aplicando-se como data limite, a data da prescrição, com base no 

máximo cominado abstratamente para a espécie. 

 

2.4. REQUISITOS DOS MANDADOS DE PRISÃO DECORRENTES 

DE CONDENAÇÃO CRIMINAL  

 

Além dos requisitos comuns a todos os mandados, o art. 3º, inciso XI da 

Resolução 137-CNJ, exige a informação da pena imposta e o regime de cumprimento da 

pena quando se tratar de prisão decorrente de condenação criminal, recorrível ou 

definitiva. 

Nesse sentido, em se tratando de mandado de prisão definitiva ou mandado 

de prisão decorrente de sentença condenatória recorrível o sistema informatizado exigirá 

tais informações, que são extraídas do cadastrado da pena/rol dos culpados do processo 

da condenação. 

 

2.5. MANDADOS PRISIONAIS RESTRITOS 

 

A regra estabelecida pela Resolução nº 137-CNJ é que ao ser expedido um 

mandado prisional, ele deve ser imediatamente enviado ao BNMP. Contudo, alguns 

mandados necessitam de restrição em sua publicidade para viabilizar a efetividade de seu 

cumprimento.  

Acerca disso a resolução não ficou silente. 

O art. 2º, § 2º prevê a expedição de mandados prisionais em caráter restrito. 

Nessa hipótese, o usuário poderá indicar um grupo ou apenas um só usuário como 

destinatário do documento.  

Para selecionar o(s) destinatário(s) o usuário deverá indicar a(s) unidade(s) 

e em seguida o sistema lista os usuários vinculados a ela(s), conforme veremos no 

próximo módulo quando da expedição do mandado de prisão. 
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Figura: Mandado de prisão restrito – selecionar destinatário 

 

Se for selecionada a opção "mandado restrito” apenas os destinatários 

terão acesso a sua consulta, motivo porque a utilização dos mandados restritos deve 

ocorrer apenas em casos específicos, que demandem SIGILO, sob pena de não ter 

eficácia. 

Em regra, não há requerimento de expedição de mandado restrito quando 

da representação da prisão pela autoridade policial. Porém, em havendo, a autoridade 

policial poderá especificar o usuário ou grupos de usuários que serão responsáveis pelo 

cumprimento, bem como a unidade policial a que estão vinculados. 

Sempre bom frisar que o registro do mandado de prisão no BNMP tem 

como finalidades facilitar-lhe o conhecimento por qualquer pessoa e o cumprimento de 

diligências por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício 

de sua jurisdição  

 

2.6. RECAPTURA 

 

Para fins de expedição de um mandado de recaptura foi incluído um 

marcador que deve ser selecionado em cada mandado de prisão com os valores "sim” e 

"não”. Ou seja, em cada mandado prisional deverá ser informado se é ou não caso de 

recaptura. 

Cumpre registrar que o marcador deve ser utilizado apenas quando o réu 

empreender fuga. Caso ele tenha sido solto por decisão judicial e estiver sendo novamente 

preso é uma nova decisão, com expedição de novo mandado de prisão e não recaptura. 
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Figura 54: Mandado de prisão – Recaptura  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ALVARÁ DE SOLTURA VERSUS CONTRAMANDADO DE 

PRISÃO 

 

O Alvará de Soltura corre no sentido inverso do Mandado de Prisão tendo 

em vista que materializa uma decisão que garante a liberdade do indivíduo e deve ser 

utilizado para o réu que estiver preso em razão do fato objeto da ação penal. 

Por outro turno, o contramandado de prisão deve ser expedido quando o 

réu ainda não estiver custodiado em virtude do processo em questão, ou seja, há um 

mandado de prisão expedido, aguardando cumprimento, que perde sua eficácia quando 

da expedição do contramandado também em razão do fato objeto da ação penal. 

Assim, a expedição de um contramandado de prisão implica na retirada do 

mandado de prisão referente àquela ordem, tanto do portal criminal, como do BNMP 1.0 

e 2.0, não sendo necessário nenhum cumprimento por parte dos usuários. 

Atenção! Para que a situação prisional do réu seja atualizada automaticamente para 

“foragido” é necessário que, com a informação da fuga, a autoridade judiciária 

expeça, de imediato, mandado de prisão com a marcação de recaptura, posto que em 

assim não procedendo, embora no SAP conste com a situação de fugitivo, o réu 

permanecerá com a situação “preso” no processo em trâmite.  
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Igualmente, merece destacar que, quando da expedição de um alvará de 

soltura, é IMPORTANTE QUE SE INDIQUE O CORRETO LOCAL DA PRISÃO, 

pois a indicação de local diverso, pode ensejar em atraso no cumprimento do alvará, 

prejudicando o réu que já teve sua liberdade concedida, porém não cumprida. Tais 

situações geralmente ocorrem quando o réu se encontra preso em alguma unidade policial 

ou quando ainda não há registro do prontuário SAP. 

Caso tenha sido indicado o local incorreto, o usuário poderá alterar o 

destino do mesmo, conforme disposto no item 6.     

Para verificar o local onde o réu está custodiado deve ser consultado o 

número prontuário SAP, ou através do banco de dados do Desipe, acessando o sítio 

eletrônico www.fugitivos.se.gov.br4. 

Realizadas tais consultas e não havendo registro da parte no SAP, o usuário 

deverá diligenciar junto às unidades policiais no sentido identificar a delegacia em que o 

réu se encontra preso. Referido trabalho se dá em razão de não haver na SSP/SE um 

registro de identificação eletrônica dos réus presos nas delegacias de polícia.  

 

 

 

 

3. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO, CONTRAMANDADOS DE 

PRISÃO E ALVARÁS DE SOLTURA 

 

3.1. FLUXO COMUM A TODOS OS DOCUMENTOS 

 

As atividades de expedição de Mandado de Prisão, Alvará de Soltura e 

Contramandado de Prisão podem ser realizadas de duas formas: 

                                                 
3 Para se obter a senha de acesso ao Sistema de Administração Penitenciária - SAP é necessário que o juiz 

oficie à Sejuc, solicitando a senha de acesso, informando o nome, matrícula, CPF e e-mail funcional dos 

servidores da unidade jurisdicional. 
4 Para se obter a senha de acesso ao Sistema de Administração Penitenciária - SAP é necessário que o juiz 

oficie à Sejuc, solicitando a senha de acesso, informando o nome, matrícula, CPF e e-mail funcional dos 

servidores da unidade jurisdicional. 

Observação. Nos termos do art. 2º da Resolução n° 108/2010 do CNJ, decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias após a decisão que determinou a soltura deve ser verificado 

o efetivo cumprimento do respectivo alvará. Para tanto pode ser utilizado o campo 

de definição do prazo na tela de movimentação processual. 

 

http://www.fugitivos.se.gov.br/
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A primeira forma é a mais correta e mais comum, pois quando do 

lançamento da decisão que decretou uma prisão ou concedeu a liberdade, o juiz já informa 

e preenche os campos referentes ao documento respectivo. 

A segunda, por sua vez, é usada de maneira subsidiária, mormente quando 

observado que a atividade não foi gerada pelo gabinete. 

Independentemente da espécie do documento a ser expedido, o 

procedimento deve atender a seguinte sequência: 

a) Gerar a atividade para expedição de mandado de prisão, 

contramandado ou alvará de soltura;  

b) Preencher a minuta do documento prisional;  

c) Assinar o documento;  

d) Enviar o documento para BNMP e para o Portal Criminal 

(EXCETO CONTRAMANDADO DE PRISÃO). 

 

Figura: Fluxo de expedição de documento prisional 

 

1. Por meio do núcleo do gabinete, com a alimentação dos campos 
específicos no momento da confecção da decisão; 

2. Por meio da secretaria, em cumprimento à decisão exarada nos 
autos. 
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Como é sabido, a atualização da situação prisional é realizada 

automaticamente quando da expedição e cumprimento de um documento prisional, não 

sendo permitida, em regra, a alteração manual da situação prisional. 

Para tanto, no momento de gerar atividade de prisão/soltura, a cada 

documento selecionado o sistema verifica as espécies de documentos possíveis a 

depender da situação prisional do réu e permite apenas a expedição daqueles que são 

compatíveis. 

A política de compatibilidade da situação prisional x espécie documento é 

a seguinte: 

 

Documento selecionado 
Situação 

prisional 
Expedir mandado 

Mandado de prisão preventiva 

Preso Sim, se for conversão5 da prisão 

Em liberdade Sim 

Foragido NÃO 

Mandado de prisão temporária 

Preso NÃO 

Em liberdade Sim 

Foragido NÃO 

Mandado de prisão preventiva 

decorrente de decisão condenatória 

recorrível 

Preso NÃO 

Em liberdade Sim 

Foragido NÃO 

Mandado de prisão definitiva 

Preso Sim, se for conversão6 da prisão 

Em liberdade Sim 

Foragido NÃO 

Alvará de soltura 

Preso Sim 

Em liberdade NÃO 

                                                 
5 Flagrante>>Preventiva 
6 Preventiva >> Definitiva ou Preventiva decorrente de decisão condenatória recorrível >> Definitiva 
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Foragido Não 

Contramandado de prisão 

 

Preso Não 

Em liberdade Não 

Foragido Sim 

 

3.2. GERANDO A ATIVIDADE NO GABINETE 

 

O procedimento se inicia com a marcação de uma atividade de expedição 

de mandado de prisão, contramandado ou alvará de soltura.  

Observemos, então, o procedimento pelo módulo do gabinete do juiz: 

Ao lançar um movimento no processo (Despacho, Decisão, Outras 

Informações e Julgamento) o magistrado tem opção de gerar a atividade de expedição de 

um documento prisional.  

Para tanto, na tela dos movimentos do magistrado, deve ser selecionada a 

caixa de seleção "Expedir Mandado de Prisão/Alvará de Soltura Eletrônico”. 

 

Figura: Caixa de seleção "Expedir Mandado de Prisão/Alvará de Soltura Eletrônico”. 

 

Após selecionada, a tela se estenderá, habilitando as informações 

necessárias para expedição do documento pertinente, quais sejam:  

a) Indicação da parte objeto da decisão (caso exista mais de um réu 

no processo, selecione o que será objeto do documento). 

b) Data limite de cumprimento (possível prescrição), se for prisão, 

que será a data de validade do mandado e será indicada 

preferencialmente a partir do último fato interruptivo da prescrição.  
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Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete 

 

Caso se trate de prisão temporária, deverá ser indicado o prazo, que como 

já vimos no item 1.1 pode ser de (05) cinco ou (30) trinta dias, prorrogável uma única 

vez por igual prazo. 
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Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete – Prisão temporária 

 

3 - Caso se trate de mandado restrito ou recaptura, marque a check-box 

respectiva, devendo, nos casos de recaptura, ser informada a data de fuga.    

 

Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete – Recaptura  
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Realizados os procedimentos acima, inserida ou anexada a decisão, o 

usuário terá duas opções: 

 

a. Gravar Movimento Temporário: ocasião em que o processo cairá no 

relatório “Despachos/Decisões Minutados”, do Controle de Atividades 

do Gabinete, para fins de conferência pelo magistrado; 

b. Gravar Movimento Definitivo: quando então cairá no Relatório de 

Documentos Criminais “Mandados de Prisão/Alvará de Soltura para 

expedir”. 

 

Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete  

 

 

Figura: Relatório de documentos criminais “Mandados de Prisão/Alvará de Soltura para expedir” 
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O Sistema de Controle Processual do 2º Grau, também segue o mesmo 

procedimento, podendo o Magistrado determinar a expedição do mandado de 

prisão/alvará de soltura na tela de Movimentação>Decisão/Despacho, através da opção 

“expedir mandado de prisão/alvará de soltura eletrônico”, determinando ainda o setor 

competente para a sua confecção, que pode ser:  

a. Própria competência; 

b. Câmara Criminal; 

c. Escrivania da Câmara Criminal e Tribunal Pleno. 

 

Figura: Rol de setores competentes para confeccionar o documento prisional  

 

Após a seleção da expedição do documento, serão habilitados os campos 

para indicação da parte objeto da decisão e a data limite de cumprimento (possível 

prescrição), se for prisão. Em caso de prisão temporária, há mais de um campo para 

indicação do prazo de prisão. 

 

 

Figura: Tela Movimentação Processual – Decisão/Despacho 

 
Ao adicionar o mandado de prisão ou alvará de soltura a ser expedido, e 

gravar a decisão, o sistema exibirá uma mensagem de “movimento<Decisão>realizado 
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com sucesso” e alimentará o relatório de mandados criminais “Mandados de 

Prisão/Alvará de soltura para expedir” da competência selecionada para a sua 

confecção. 

 

3.3. GERANDO A ATIVIDADE NA SECRETARIA 

 

Na remota hipótese de a atividade de expedição de um documento 

prisional não ter sido gravada no módulo do gabinete, junto com a movimentação 

processual, a mesma deverá ser realizada pelo módulo da secretaria, em cumprimento à 

decisão exarada nos autos.  

A atividade será gerada por meio dos menus Secretaria >> Prisão e 

soltura >> Mandado e alvará >>Expedir.  

 

 

Figura: Tela Gerar atividade na secretaria 

 

Da mesma forma, no Sistema de Controle Processual do 2º Grau, caso a 

atividade não seja gravada pelo Magistrado, o setor competente poderá expedir o 

mandado ou alvará diretamente através do menu Movimentação > Prisão e Soltura > 

Expedir. 
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Figura: Menu 2º Grau Movimentação>Prisão e Soltura>Expedir  

As informações que devem ser alimentadas para marcação da atividade 

pela Secretaria são as mesmas do módulo do gabinete. 

Assim, ao acessar a funcionalidade, o usuário deverá seguir a seguinte 

sequência:  

a) Informe o número do processo e, em seguida, caso exista mais de 

um réu no processo, selecione o que será objeto do documento. 

b) Após a escolha do réu, selecione a espécie de Mandado a ser 

confeccionado e expedido pelo sistema.  

 

Figura: Gerando atividade na secretaria 

 



 
 

28 

  

Caso se trate de mandado restrito ou recaptura, marque a check-box 

respectiva, devendo, nos casos de recaptura, ser informada a data de fuga.  

  

c) Após, o sistema solicitará que seja preenchida a data da provável 

prescrição, que será a data de validade do mandado e será indicada 

preferencialmente a partir do último fato interruptivo da prescrição. 

 

Figura: Gerando atividade na secretaria 

 

d) Como a atividade não está sendo marcada pelo gabinete, é 

necessário que se vincule um movimento de origem para cada 

mandado/alvará.  

A tela de marcação de atividade na secretaria é a seguinte:  
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Figura: Tela de vinculação do movimento ao mandado de prisão/soltura 

 

e) Realizados os procedimentos acima, o sistema pedirá a 

confirmação da expedição do Mandado/Alvará, e verificando a 

correção das informações, basta clicar no botão “OK”.  

 

Figura: Tela de geração de atividade pela secretaria 
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4. PREENCHER MINUTA ELETRÔNICA DO DOCUMENTO 

 

Realizada a marcação da atividade, no gabinete ou na secretaria, o 

processo cairá no relatório de documentos criminais “Mandados de Prisão/Alvará de 

Soltura para expedir”. 

Figura: Relatório de documentos criminais – Mandados de Prisão/Alvará de Soltura para expedir 

 

Por meio desse relatório o sistema listará os processos em que foi gerada 

a atividade de expedição de mandado de prisão/contramandado/alvará de soltura.  

Caso deseje confeccionar o documento, o usuário deverá clicar em 

“Expedir Mandado” disponível na coluna “'Movimentação rápida”. 

 

Figura: Tela interna do relatório de documentos criminais – Mandados de Prisão/Alvará de Soltura para 

expedir. 
 

Em seguida, será aberta a tela inicial de geração do documento prisional, 

já carregada com os dados cadastrados na decisão (número do processo, parte, espécie do 

mandado, data limite de cumprimento, decisão etc). 
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4.1. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA  

 

Antes de iniciar a confecção do documento é importante validar os dados 

da parte, uma vez que o sistema não permitirá a expedição de documento prisional caso 

esteja em branco, no cadastro da parte, um dos campos obrigatórios do cadastro da parte 

no BNMP 2.0, quais sejam, nome do pai, nome da mãe, alcunha e sexo.  

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica. 

Caso ausente alguma informação obrigatória, deve o usuário localizá-la 

nos autos, preferencialmente por meio de documentos, e, inexistindo, deverá ser 

alimentado, via alteração do processo ou clicando no próprio nome da parte nos Dados 

do Réu, com a marcação da informação “Não consta nos autos”.   

Após validar a parte, o usuário deve retornar à confecção do documento, 

devendo selecionar o assunto do processo vinculado ao réu e o destino do documento 

prisional.  
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Observação: Os campos “Recaptura” e “Mandado Restrito” também já vêm 

automaticamente preenchidos em razão da antecipação da informação na inserção 

dos dados no movimento em que foi gerada a atividade de expedição do documento 

prisional.  

Por outro turno, caso não tenham sido marcados, deve ser realizada quando da 

expedição do documento, motivo pelo qual o usuário sempre deve observar o contido 

na decisão judicial.  
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Mandado restrito 

Para expedir um mandado restrito, observadas as considerações feitas no 

item 2.5, o servidor ou magistrado poderá indicar um usuário ou um grupo de usuários 

como destinatário do documento, inclusive de unidades diversas, ficando a consulta ao 

documento também limitada aos destinatários indicados. 

Para selecionar o(s) destinatário(s) o usuário deverá indicar a(s) unidade(s) 

e em seguida o sistema lista os usuários vinculados a ela(s):  

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Mandado restrito 

 

Caso se trate de mandado de recaptura, selecionada a opção “Sim” é 

necessário que se informe a decisão anterior que decretou a prisão, bem como a data da 

fuga.  
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Recaptura 

 

Para fins de adequação ao modelo e serviços exigidos no Mandado de 

Prisão do BNMP 2.0 foi acrescentado, no módulo de expedição de mandado de prisão do 

SCP-v o campo ‘Tipificações Penais (Indiciamento/Acusação)’, para que usuário 

alimente o tipo penal pelo qual o réu está sendo acusado ou foi condenado. 

     

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

Caso se trate de parágrafo único de um artigo e/ou crime tentado, marque 

a caixa de seleção respectiva. 
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Para fins de validação dos campos, o artigo deve ser preenchido o número 

2, sendo desnecessária a introdução do símbolo “º”. Se for o artigo 2-A de uma lei, deve 

ser alimentado “2A”. 

Ao preencher Parágrafo, só é obrigatório acrescentar o número a ele 

correspondente, sem utilizar o símbolos “§” e “º”. Por sua vez, no campo correspondente 

ao Inciso, só poderá ser preenchido com algarismo romano maiúsculo: I, II, II. A alínea, 

deve ser em formato minúsculo.  

 

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

4.2. MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA RECORRÍVEL E MANDADO DE PRISÃO 

DEFINITIVO 

 

Tratando-se mandado de prisão decorrente de sentença condenatória 

recorrível e mandado de prisão definitivo, é necessário que se informe o regime prisional 

e a pena imposta na sentença, preenchendo-se os demais campos no formato acima visto. 
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

4.3.  ALVARÁ DE SOLTURA E CONTRAMANDADO DE PRISÃO 

 

Para fins de adequação ao modelo e serviços exigidos no Mandado de 

Prisão do BNMP 2.0 foi acrescentado, no módulo de expedição de Alvará de Soltura do 

SCP-v o campo “Motivo da Expedição”, para que usuário selecione, dentro do rol, o 

motivo pelo qual o alvará está sendo expedido. 

Também, como inovação, o documento vai exibir quais mandados de 

prisão estão sendo alcançados, ou seja, quais mandados estão sendo revogado pelo alvará 

que está sendo expedido.   

 

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 
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Já no caso de expedição de um contramandado de prisão, o usuário deverá 

selecionar qual o documento prisional está sendo revogado.  

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

Em ambos mandados (Alvará de Soltura e Contramandado de prisão) é 

necessário que seja selecionado o motivo da expedição do documento.  

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Alvará de soltura 

 

Após, informe selecione a restrição e o destino do mandado.  
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Alvará de soltura 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Alvará de Soltura e Contramandado de Prisão 
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O campo “Observação” não é de utilização obrigatória, podendo ser 

preenchido com alguma informação que se entender pertinente à execução do mandado. 

 

5. CONCLUINDO MINUTA DO DOCUMENTO 

 

5.1. VINCULAÇÃO/GERAÇÃO DO REGISTRO JUDICIÁRIO 

INDIVIDUAL - RJI 

 

Inseridas as devidas informações, basta clicar no botão “Gravar 

Temporário” e, ao ser solicitada a confirmação de que deseja gravar temporariamente o 

Mandado, clicar no botão “Ok”. 

A fim de adequar o SCP-V ao BNMP 2.0, bem como a fim de evitar a 

alimentação do documento prisional nos dois sistemas, foi implementado no módulo de 

expedição dos documentos a ferramenta de vinculação da parte ao BNMP.  

Caso a parte ainda não possua RJI, ao clicar em “gravar temporário”, será 

exibida a mensagem abaixo: 

  

Dessa forma, deve o usuário clicar nome da parte disponível na minuta 

do documento e, após aberta a tela de cadastro da parte, inserir as alterações devidas.  
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Figura: Atualização dos dados da parte 

 

Assim, caso o cadastro da parte não tenha sido validado 

conferido/atualizado, o sistema informatizado o exigirá quando da confecção da minuta 

do documento.  

 

 

 

 

 

Caso não localize ou inexista informação de algum campo obrigatório, o 

usuário deverá marcar a caixa de seleção “Não consta nos autos”.  

 

 

Figura: Atualização dos dados da parte 

 

Após atualizar o cadastro da parte, com a gravação, será aberta a tela de 

vinculação do RJI da parte no BNMP, em que será exibida possível duplicidade, já 

carregada com o nome da parte no campo de pesquisa, ou seja, o usuário deve verificar 

se a parte está cadastrada no BNMP. 

Observação! Para alterar/atualizar o cadastro da parte é necessário que o usuário 

pesquise, nos autos, se há algum documento que o qualifique. Caso existente é 

importante que o usuário preencha não só os campos obrigatórios, como também os 

demais campos porventura informados no documento de identificação, a exemplo do 

RG, CPF, data de nascimento, etc.  
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Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 
 

Na hipótese de retornarem muitos homônimos, uma vez que a pesquisa é 

realizada no cadastro nacional do BNMP, o usuário deve realizar a pesquisa por meio dos 

campos: Nomes do pai e da mãe.  

Caso a parte já esteja cadastrada no BNMP, o usuário deve selecioná-la 

e, em seguida, deve clicar no botão "Vincular RJI".  

 

 

Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 

 

Caso contrário, deve declarar que não a encontrou e, em seguida, deve 

clicar no botão "Gerar RJI". 
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Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 

 

 

Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 
 

Com a gravação do movimento, gerado o RJI, o usuário deve retornar e 

concluir a confecção do documento prisional.  

 

5.2.   ERRO DE VINCULAÇÃO DO REGISTRO JUDICIÁRIO 

INDIVIDUAL – RJI 

 

Considerando que o RJI é gerado mediante integração do SCP-V com o 

BNMP 2.0, pode ocorrer situações em que, por inconsistência do BNMP 2.0, o usuário 

não consiga vincular/gerar o RJI para a parte.  

Nessas situações, ao tentar realizar a vinculação, o sistema exibirá uma 

mensagem de erro, porém, não impedirá a expedição do documento prisional no SCP-V.  

 

Caso deseje enviar de imediato para o módulo do gabinete o usuário deverá 

clicar no botão “Enviar para o gabinete”, finalizando, assim, a confecção pela 

Secretaria, passando o processo a constar no relatório de Controle de Atividades do 

Gabinete - Juiz: “Processos com prisão/soltura enviados pela Secretaria”. 
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Figura: Relatório de controle de atividades do gabinete - Processos com prisão/soltura enviados pela 

Secretaria. 

 

Não havendo envio imediato para o gabinete, ou seja, sendo a expedição 

temporária, o processo cairá no relatório de controle de documentos criminais: 

“Mandado de Prisão/Alvará de Soltura para avaliação/correção”. 

 

Figura: Relatório de controle de documentos criminais - Mandado de Prisão/Alvará de Soltura para 

avaliação/correção. 

 

Ocorrendo esta última hipótese, ao acessar o relatório, serão listados os 

processos em que foi minutado um documento prisional, para fins de conferência pelo 

servidor.   

As opções apresentadas são: 

a) Visualizar – Permite visualizar o mandado confeccionado 

b) Editar – Permite modificar os campos do mandado 

confeccionado 

c) Enviar – envia o mandado para homologação pelo juiz 
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d) Cancelar – Cancela a expedição do mandado, excluindo 

suas informações do sistema. 

 

 

Figura: Tela interna do Relatório Mandado de Prisão/Alvará de Soltura para avaliação/correção. 

 

Após sua avaliação, caso o servidor verifique incorreção ou falta de 

inclusão de alguma informação, poderá editar o mandado, clicando no ícone que 

representa o comando “editar”, ocasião em que será remetido para a tela de confecção do 

documento. 

Caso não exista alteração a ser feita, é só clicar no ícone que representa o 

comando “Enviar” e na caixa de diálogo que será mostrada em primeiro plano e clicar em 

“OK” para finalizar o envio do Mandado para o gabinete. 

Quanto à opção “cancelar”, trataremos da mesma no item 7 deste módulo. 

 

5.3.  ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTO  

 

Enviada a minuta do documento prisional para o juiz, o processo 

correspondente constará no relatório de Controle de Atividades do Gabinete - Juiz 

“Processos com prisão/soltura enviados pela Secretaria”. 
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Figura: Tela do relatório de Controle de Atividades do Gabinete – Juiz: Processos com prisão/soltura 

enviados pela Secretaria. 

 

Ao acessar o relatório, o magistrado terá as seguintes opções: 

 
a) Visualizar – Permite visualizar o mandado confeccionado 

b) Editar – Permite modificar os campos do mandado confeccionado 

c) Devolver – Devolve o mandado para o setor que o confeccionou, 

para que realize as correções 

d) Confirmar – Envia o mandado para cumprimento pela autoridade 

policial 

e) Cancelar – Cancela a expedição do mandado, excluindo suas 

informações do sistema. 

 

 

Figura: Tela interna do Relatório Processos com prisão/soltura enviados pela Secretaria 
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Caso opte por editar, ser-lhe-á apresentada a mesma tela de preenchimento 

de minuta que é apresentada para a secretaria. 

Caso escolha devolver, deverá descrever o motivo da devolução. Nesse 

caso, o processo cairá no relatório “Mandado de Prisão/Alvará de Soltura para 

avaliação/correção”.  

Se, por outro lado, decidir assinar o documento, este passa a existir e será 

imediatamente enviado ao Portal Criminal e ao BNMP, desde que não seja restrito, 

passando a constar no relatório gerencial “Prisões/Solturas aguardando 

cumprimento”. 

Caso escolha “cancelar”, deverá informar o motivo do cancelamento. 

Para a validação do documento prisional, o magistrado deverá utilizar sua 

assinatura digital. 

 

6. GERENCIAMENTO E EDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO 

EXPEDIDOS 

 

Os mandados de prisão e Alvarás de soltura expedidos pela unidade 

jurisdicional e ainda pendentes de cumprimento estão disponibilizados no relatório de 

controle gerencial “Prisões/Solturas aguardando cumprimento”. 
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Figura: Tela relatório de controle gerencial – Prisões/Solturas aguardando cumprimento. 

 

Ao clicar no número correspondente serão listados os processos e outras 

informações, tais como o nome do réu, a data que o mandado foi expedido, a data da 

provável prescrição e o destino de cumprimento. 
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Figura: Tela interna do relatório de controle gerencial – Prisões/Solturas aguardando cumprimento. 

 

Por meio desse relatório é possível editar um mandado já expedido, porém, 

o SCP-V permite apenas a edição da informação de restrição ou não do mandado, do seu 

destino, permitindo, também, inserir uma observação que não tenha constado 

anteriormente. 

A ferramenta de edição é muito útil, pois não raros são os casos em que se 

necessita alterar o destino do mandado/alvará, quer porque foi encaminhado para unidade 

errada, quer porque o réu foi transferido, quer porque solicitado por outra unidade policial 

ou prisional para fins de cumprimento da diligência. 

Além da alteração do destino do mandado, o usuário pode, por meio da 

edição, retirar a restrição atribuída ao mandado que, como já vimos, só deve ser atribuída 

em situações pontuais.  

Também de muita utilidade, o campo Observação pode ser editado, 

permitindo ao usuário, por exemplo, informar outro endereço do réu para fins de 

cumprimento do documento prisional pela autoridade policial. 

 

 

 

 

 

Observação! A ferramenta de edição permite apenas alterar a informação de 

restrição ou não do mandado e o seu destino, permitindo, também, inserir uma 

observação que não tenha constado anteriormente. Assim, uma vez 

confeccionado, não há como alterar o nome do réu, endereço, data limite de 

cumprimento, dentre outros. Nesses casos, havendo um erro material, o usuário 

deverá cancelar ou revogar o mandado de prisão ou alvará. 
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7. CANCELAR X REVOGAR MANDADO DE PRISÃO/ALVARÁ DE 

SOLTURA 

 

Expedido um mandado de prisão ou alvará soltura, e verificando-se que 

houve erro material não passível de edição, tais como erro no nome do réu e na data de 

prescrição, deve o usuário cancelá-lo ou revogá-lo. 

Vejamos quando os utilizar. 

 O CANCELAMENTO do documento prisional está disponível para o 

Escrivão/Diretor de Secretaria e Magistrado e será realizado quando o documento foi 

confeccionado, porém ainda não enviado para cumprimento, ou seja, não foi confirmado 

pelo juiz.   

Por outro turno, a REVOGAÇÃO do documento prisional está disponível 

apenas para o Magistrado e será realizada quando o mandado ou alvará já tiver sido 

enviado para cumprimento, ou seja, já está disponível no Portal Criminal e no BNMP. 

A atividade da Revogação/Cancelamento será realizada por meio do menu 

Secretaria>>Processo>>Prisão e Soltura>>Mandado de 

Alvará>>Cancelar/Revogar. 

A tela abaixo mostra a interface dessa ferramenta. 

 

Figura: Tela Menu – Revogar/Cancelar documento prisional 
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Ao clicar no botão , será exibida uma caixa para que o Diretor de 

Secretaria justifique o cancelamento ou para que o magistrado possa justificar o motivo 

da revogação. 

 

Figura: Tela interna da ferramenta Cancelar/Revogar – Juiz 

 

 

 

 

 

8. REGISTRO DE CUMPRIMENTO DOS DOCUMENTOS PRISIONAIS 

 

8.1. JUNTAR, DEVOLVER OU EDITAR DOCUMENTOS PRISIONAIS 

CUMPRIDOS VIA PORTAL CRIMINAL 

 

A anotação de cumprimento do mandado é feito pela autoridade policial 

ou pelos agentes prisionais por meio do Portal Criminal. 

O registro alimentará o relatório de Documentos Criminais "Documentos 

Criminais para Juntar”, que indica os mandados de prisão e alvarás de soltura 

cumpridos e enviados eletronicamente, bem como os Auto de Constatação de 

Descumprimento (ACD). 

Atenção! O motivo do cancelamento ou revogação e o nome do usuário que o fez, 

ficarão registrados no SCP-V para dirimir qualquer dúvida caso haja questionamento. 
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Figura: Tela Relatório Documentos Criminais – Documentos Criminais para Juntar 

 

Ao acessar o referido relatório, serão listados os mandados e alvarás 

devolvidos, com várias informações para conferência, tais como o nome do réu, a espécie 

de documento, a data de cumprimento, a origem. 

 

Figura: Tela interna – Documentos Criminais para Juntar 

Nesse momento, o mandado cumprido pela autoridade policial necessita 

ser validado, o que será realizado pelos usuários das unidades jurisdicionais, que terão, 

como opções:  

a) Juntar o documento cumprido aos autos; 

b) Editar os dados do cumprimento – Caso o usuário verifique alguma 

inconsistência nos dados do cumprimento ou no arquivo digitalizado, desde que 

seja possível, poderá retificá-los e em seguida juntar o documento aos autos; 

c) Devolver ao Portal Criminal (para correção ou para aguardar cumprimento) 

–  Verificada a imprecisão nos dados ou no arquivo enviado pelo Portal Criminal, 

e não sendo possível a retificação pelo próprio servidor, deve ser feita a devolução 

indicando o motivo na caixa de diálogo. 

 



 
 

53 

  

  

Figura: Relatório interno – Documentos Criminais para juntar – Movimentação Rápida 

Observação! Como dito no item Erro! Fonte de referência não 

encontrada., além do momento da distribuição do processo, há três ocasiões obrigatórias 

de vinculação do prontuário SAP, dentre elas quando do recebimento dos mandados de 

prisão cumpridos. Dessa forma, caso a parte ainda não possua prontuário SAP, o sistema 

exigirá que o servidor vincule o prontuário SAP ou informe a sua inexistência, para, então 

realizar a juntada do mandado. 

 

Figura 108: Tela - Relatório interno – Documentos Criminais para juntar – Movimentação Rápida – 

Vincular Prontuário 

 

Outrossim, para realizar qualquer movimentação rápida, é necessário que 

se visualize o mandado de prisão ou alvará de soltura, o que será feito clicando-se na lupa.    

  

Figura: Tela - Relatório interno – Documentos Criminais para juntar – Visualizar Documento 

Visualizado o documento, e verificado que não há irregularidades no seu 

cumprimento, deve o servidor juntá-lo aos autos, clicando na opção “Juntar”, ocasião em 

que a situação do réu no processo será alterada de forma automática, não havendo 

necessidade de outra movimentação específica. 

Por outro turno, visualizado o documento e havendo erro na data do 

cumprimento, qual seja, a data registrada diverge da constante no ciente aposto pelo réu 
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no mandado de prisão ou alvará de soltura, o usuário poderá retificá-la por meio da 

ferramenta “editar” e, em seguida, realizar a juntada. 

Outrossim, verificado que houve erro no cumprimento do mandado de 

prisão ou alvará de soltura, citando-se, dentre outras hipóteses, o caso de a autoridade 

policial apor certidão (no lugar do ciente do acusado/réu), informando que o indigitado 

não se encontra mais custodiado em sua unidade, o usuário deverá selecionar a opção 

“Devolver Portal Criminal”, indicando o motivo, ocasião em que o documento prisional 

voltará à situação "aguardando cumprimento" no Portal Criminal. 

No SCP-V, o mandado retornará ao relatório de Controle Gerencial 

"Prisões/Solturas aguardando cumprimento”.  

 

8.2. REGISTRO DE CUMPRIMENTO DOS DOCUMENTOS 

PRISIONAIS PELA SECRETARIA 

 

A regra é que o cumprimento seja registrado no Portal Criminal pela 

autoridade que o fez, ou seja, os agentes policiais e os servidores do Desipe. Ocorre que, 

caso ocorram dificuldades técnicas que impeçam a utilização do Portal Criminal, a título 

de contingência, o cumprimento poderá ser registrado pela própria secretaria do juízo. 

Nesses casos, o documento prisional devidamente cumprido com o ciente 

da parte é entregue fisicamente na Secretaria.   

O cumprimento na unidade jurisdicional é realizado por meio do menu 

Secretaria >> Processo>> Prisão e Soltura >> Mandado e Alvará >> Cumprir. 
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Figura: Menu – Cumprimento do documento prisional na unidade jurisdicional  

 

Em seguida, o sistema abrirá a tela listando todos os processos que 

possuem mandado de prisão aguardando cumprimento, devendo o usuário selecionar o 

respetivo processo e clicar em cumprimento.  

 

Figura: Tela Cumprimento do documento prisional na unidade jurisdicional  
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Antes de realizar o cumprimento o usuário deve digitalizar o comprovante 

do cumprimento que, em regra, será uma via do documento prisional com o "ciente" da 

parte. 

Após, deve-se anexar o arquivo decorrente da digitalização e informar a 

data do efetivo cumprimento. Por fim, confirmar os dados e gravar. 

A tela do registro do cumprimento é a seguinte: 

 

Figura: Cumprimento do documento prisional na unidade jurisdicional  

 

Com a gravação pela secretaria, o documento será juntado aos autos, 

alterando-se, automaticamente, a situação prisional.  
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9. MODELOS DE DOCUMENTOS PRISIONAIS 

9.1. MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA  
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9.2. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA 
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9.3. MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA  
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9.4. ALVARÁ DE SOLTURA 
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9.5. CONTRAMANDADO DE PRISÃO 

 


