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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), se não foi o primeiro, foi um dos 

primeiros tribunais a padronizar um procedimento para expedição eletrônica e controle 

dos mandados de prisão e alvarás de soltura, inclusive tendo sido premiado por isso na X 

Mostra Nacional dos Trabalhos de Qualidade do Poder Judiciário realizada em outubro de 

2010 no Tribunal Superior do Trabalho. 

O projeto elaborado pela Diretoria de Modernização Judiciária (DIMOJ) e 

desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SETECI) contempla 

funcionalidades que permitem maior agilidade e segurança no cumprimento das 

determinações judiciais de prisão e soltura, além de atender todas as normatizações do 

Conselho Nacional de Justiça acerca do tema.  

As principais funcionalidades desse procedimento são: 

1. Expedição e tramitação eletrônica dos mandados de prisão/recaptura e alvarás 
de soltura.  

2. Cumprimento imediato dos alvarás de soltura. 

3. Controle automático do prazo limite de cumprimento (prescrição) dos 
mandados de prisão.  

4. Cadastro informatizado único de todas as prisões e solturas determinadas pela 
Justiça Estadual. 

 

Nos últimos anos, os alvarás de soltura e os mandados de prisão expedidos 

pelas unidades judiciárias do TJSE foram confeccionados através de editor de texto, sem 

registro específico no sistema informatizado, e enviados para cumprimento através de 

oficial de justiça, entrega pessoal à autoridade policial ou através da via postal, a 

depender da urgência do caso. Essa metodologia apresentava diversos problemas, dentre 

os quais os principais eram: 

 

 

� Custo excessivo; 
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� Lentidão; 

� Prisões efetuadas após a prescrição do delito; 

�  Incerteza no cumprimento dos alvarás de soltura; 

 

A ausência de registro unificado de prisões no sistema de informática gerava 

diversos tumultos no cumprimento dos alvarás de soltura. Isso porque, não se sabia ao 

certo se havia ou não algum outro mandado de prisão expedido em desfavor do acusado a 

ser solto. Não raras vezes, indivíduos permaneciam presos indevidamente por dias ou 

meses, apenas aguardando a confirmação de existência de outros mandados prisionais. 

Quanto à data de validade dos mandados prisionais, atualmente obrigatória 

em decorrência do o art. 3º, XII, da Resolução n° 137/11 – CNJ, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) vêm discordando acerca da 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). 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 STF. ( vide súmula 415 do STJ e RE 460.971/RS)  

Diante da controvérsia, alguns magistrados expediam mandados de prisão 

com prazo máximo de cumprimento baseado no entendimento do STJ, enquanto outros 

não faziam menção ao prazo de validade do mandado, seguindo entendimento do STF. 

Ocorre que em diversos casos, na ausência de data limite, a prisão era 

efetuada mesmo depois de declarada a extinção da punibilidade do réu porque a 

autoridade policial não era comunicada de tal decisão e no mandado não constava a data 

limite de cumprimento. Alinhando-se ao posicionamento do STJ, a Resolução n° 137/11-

CNJ (art. 3º, inc. XII) estabeleceu como elemento mínimo dos mandados prisionais, a data 
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limite de cumprimento. Portanto, até que a questão seja julgada pelo STF deve ser 

utilizada a regra estabelecida pelo CNJ.    

No que tange à ineficiência da metodologia, pode-se verificá-la sob a ótica do 

excessivo custo bem como em relação à lentidão de sua execução. Ao encaminhar 

mandados e alvarás físicos pela via postal, a comunicação torna-se muito lenta. Se a 

entrega do documento for feita pessoalmente, torna-se muito custosa. 

Frente a essa situação, desde meados de 2010, o Tribunal de Justiça de Sergipe 

(TJSE) disponibilizou para as autoridades responsáveis pela segurança pública e àquelas 

responsáveis pela administração penitenciária, o Portal Criminal, que é uma ferramenta 

informatizada capaz de permitir a tramitação eletrônica e imediata de documentos entre 

o TJSE e as citadas instituições, dentre eles mandados de prisões, alvarás de soltura, 

laudos periciais e inquéritos policiais, bem como um cadastro único desses documentos, 

permitindo maior celeridade e fidelidade nas ações. Atualmente, o Portal Criminal está em 

sua primeira fase e permite apenas a tramitação eletrônica dos mandados de prisão e dos 

alvarás de soltura.  

Em âmbito nacional, a recente lei 12.403/11 atribuiu ao Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) a responsabilidade de criar a e regulamentar um cadastro unificado de 

mandados de prisão de âmbito nacional (art. 289-A do CPP).  O Conselho, então, editou a 

Resolução n° 137/11, 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 de dados, é necessário que todas as 

regras adotadas na expedição eletrônica do TJSE 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. 
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Portanto, esse trabalho pretende aliar uma maior efetividade no cumprimento 

das prisões e solturas determinadas pelo TJSE à adequação do procedimento imposta pela 

nova legislação. 

 

2. NOÇÕES BÁSICAS 
 

2.1. O QUE É PRISÃO? 
 

É a supressão da liberdade de locomoção, determinada por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judicial competente ou em virtude de flagrante delito. A 

prisão pode ter natureza de pena ou de medida processual. 

A prisão pena ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Uma vez passado o trânsito em julgado, o juiz da condenação não pode 

mais alterá-la. 

Por sua vez, a prisão processual, que tem natureza cautelar, ocorre antes do 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória e deve ser aplicada de forma 

excepcional. A regra, antes do trânsito em julgado é a liberdade, nos termos do art. 5°, XV, 

da CF: 

"é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer, ou dele sair com seus bens". 

 
 

2.2. ESPÉCIES DE PRISÃO 

   

São espécies de prisão: 

 

� Prisão temporária; 

� Prisão em flagrante delito; 

� Prisão preventiva; 

� Prisão preventiva decorrente de decisão condenatória recorrível; 

� Prisão definitiva;  
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2.2.1. PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

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

PROCESSUAL CAUTELAR (ou PRISÃO PROVISÓRIA) que não pode ser decretada de ofício 

pelo juiz. Depende de representação da autoridade policial ou de requerimento do 

Ministério Público. 

Em regra, a prisão temporária será decretada pelo prazo de 05 (cinco) dias 

prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Entretanto, 

nos crimes hediondos (art. 2°, § 4º da lei 8.072/90) a prisão temporária poderá ter o prazo 

de 30 (trinta) dias, também prorrogável por igual período. 

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) 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). 

Terminado o prazo da prisão temporária, o preso será posto imediatamente 

em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva. 

Os mandados de prisão temporária devem ser expedidos apenas na fase 

investigatória (antes da denúncia). 

 

2.2.2. 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 CPP, considera-se em flagrante delito quem:  

“I - está cometendo a infração penal;  
II - acaba de cometê-la;  
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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 legislação1 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. 

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: 

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.  
 

2.2.3. PRISÃO PREVENTIVA 

 
                                                 
1 Antiga redação do art. 310 do CPP: “Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o 

fato, nas condições do art. 19, I, II e III, do Código Penal, poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu 
liberdade provisória, mediante termo de comparecime nto  a todos os atos do processo, sob pena de revogação. 
        Parágrafo único.  Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em fla grante, a 
inocorrência de qualquer das hipóteses que autoriza m a prisão preventiva  (arts. 311 e 312)” 
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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. 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. 

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).  

Antes da novel 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 cautela (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. 

Portanto, a ordem de prisão preventiva deve ser dada de forma residual. 

 

2.2.4. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL 
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Prisão cautelar que visa prevenir o cometimento de novos crimes e, 

especialmente, fugas de réus condenados em 1ª instância. É durante esta prisão que pode 

ser expedida guia de execução provisória. Também nessa espécie devem ser considerados 

os elementos necessários para aplicação da prisão preventiva. 

Tal espécie se fundamenta no art. 387 do CPP: 

“Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:  
(...)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. 

 

2.2.5. PRISÃO DEFINITIVA 

 

É a prisão pena. 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).  

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.  

 

2.3. ASSUNTOS CRIMINAIS VINCULADOS AO MANDADO 

 

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. Dentre 

esses dados, estão os assuntos criminais vinculados ao mandado (art. 3º, inc. VII) 

Os assuntos do mandado sempre estarão incluídos no rol de assuntos 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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É de fundamental importância a alimentação correta desse dado, sob dois 

aspectos: preservação da imagem do acusado e prioridade no cumprimento dos 

mandados. Para exemplificar imaginemos a seguinte situação: 

 

 

 

 

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

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

consulta pública do BNMP, que Caio 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.  

Outro ponto que merece destaque é a ordem de prioridade no cumprimento 

dos mandados. Em virtude da escassa estrutura estatal para um cumprimento eficaz de 

todos os mandados de prisão expedidos, é bem provável que as autoridades policiais 

utilizem esses assuntos para classificarem os mandados por prioridade a depender do 

crime imputado ao acusado. Se isso realmente acontecer, no caso acima descrito se fosse 

vinculado no mandado de prisão de Tício apenas o crime de furto, o mandado 

provavelmente estaria na lista de baixa prioridade indevidamente. 

 

2.4. MANDADOS PRISIONAIS RESTRITOS 

 

A regra estabelecida pela Resolução nº 137/11 é que ao ser expedido um 

mandado prisional ele deve ser imediatamente enviado ao BNMP. Além disso, no TJSE, 

após a expedição o mandado é disponibilizado para cumprimento no Portal Criminal. 

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. 1º, § 2º prevê a expedição de mandados prisionais em caráter restrito, ocasião em 

Numa ação penal figuram como réus dois indivíduos: Caio e Tício. 

A conduta de Caio foi tipificada como furto enquanto que Tício foi 

enquadrado por roubo cumulado com estupro de vulnerável. 
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que os mandados não serão enviados automaticamente ao BNMP e nem ao Portal 

Criminal. 

Nessa hipótese, o envio do mandado para cumprimento deverá ser feito 

especificando o(s) usuário(s) ou a(s) unidade(s) que deverá(ão) ser responsável(is) pelo 

seu cumprimento. 

Se for selecionada a opção “mandado restrito” apenas os destinatários terão 

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

apenas em casos específicos, sob pena de não ter eficácia. 

Após o cumprimento do mandado ou após decisão judicial fundamentada a 

restrição pode ser retirada e, consequentemente, o mandado será enviado ao BNMP. 

Caso ainda esteja aguardando cumprimento, será também enviado ao Portal Criminal. 

Vale salientar a diferença entre mandado restrito e movimento sigiloso. O 

primeiro – mandado restrito - apenas refere-se à disponibilização ou não do mandado no 

Portal Criminal e no BNMP. Por sua vez, o movimento sigiloso restringe a visualização do 

movimento no extrato de consulta processual tanto na internet como na intranet.  

Se o objetivo for não disponibilizar na internet o conteúdo da decisão e a 

expedição do mandado a opção que deve ser escolhida é o movimento sigiloso. Porém, se 

a finalidade é disponibilizar o mandado apenas para uma ou algumas autoridades policiais 

deve ser utilizado o mandado restrito.  

 

2.5. RECAPTURA 

 

Antes da Resolução n° 137/11 – CNJ havia procedimentos diversos nas 

unidades jurisdicionais quando comunicada fuga de algum preso. As principais opções 

eram as seguintes: 

 

� Reenvio do mandado de prisão original para cumprimento; 

� Expedição de novo mandado prisão; 
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� Expedição de mandado de recaptura; 

 

O reenvio do mesmo mandado gerava problemas no cumprimento porque as 

autoridades policiais ficavam com dúvida acerca de as validade, em face de já ter sido 

cumprido anteriormente. 

A expedição de um novo mandado causava transtornos no cumprimento dos 

alvarás de soltura, porque ficava registrado mais de um mandado expedido em desfavor 

do réu, mas apenas 01 (um) alvará de soltura. 

Diante dessas dificuldades não só o TJSE, mas diversos tribunais adotaram a 

expedição de mandado de recaptura. 

Entretanto, a Resolução n° 137/11 – CNJ não previu essa espécie de mandado 

prisional. A solução adotada pelo CNJ foi um marcador que deve ser inserido 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 e não recaptura. 

 

2.6. SITUAÇÃO PRISIONAL 

 

Para obter um histórico de situação prisional fidedigno é importante que a 

alimentação dos dados esteja correta desde a distribuição do processo. A fidelidade dos 

registros da situação prisional é imprescindível para o cálculo automático da detração 

penal na guia de execução eletrônica, para o mutirão carcerário, para controle das prisões 

cautelares, dentre outros. 

A fim de minimizar os erros humanos está sendo adotada como padrão a 

alimentação unicamente automatizada da situação prisional do réu, ou seja, aquela que o 

próprio sistema registra em decorrência da expedição e do cumprimento dos documentos 

prisionais (ex: “foragido” em decorrência de um mandado de prisão, “em liberdade” em 
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decorrência de cumprimento de alvará de soltura, “preso” em decorrência do 

cumprimento de mandado de prisão, etc.). As exceções dessa regra são o registro da 

prisão em flagrante na distribuição do APF e a soltura decorrente do término do prazo da 

prisão temporária.  

Entretanto, nos processos distribuídos anteriormente a essa regra, a situação 

prisional do réu era alterada indiscriminadamente, motivo porque, dentre outros fatores, 

ocorreu um número considerável de registros equivocados. Além disso, o sistema não 

permitia que os usuários excluíssem os erros, levando o usuário a lançar um novo registro 

de efeito contrário na tentativa de “cancelar” os efeitos do primeiro. Por exemplo, se 

houvesse um registro errado de prisão o usuário lançava um registro de soltura com a 

mesma data, gerando uma verdadeira bola de neve. 

Visando sanar este problema foi disponibilizada a possibilidade de excluir os 

registros viciados. Para isso, basta o usuário acessar o link de edição da situação prisional 

situado ao lado do nome do réu, clicar sobre a situação atual a fim de visualizar o histórico 

e excluir o registro problemático. 
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Atenção 1: Esse procedimento só deve ser utilizado se houver absoluta certeza 

que o registro é viciado ou será imediatamente substituído por um registro automático do 

sistema. 

Atenção 2: Caso tenha sido expedido e cumprido um alvará de 

soltura/contramandado de prisão por instância superior não integrada à ferramenta de 

documentos prisionais eletrônicos (TJSE2, STJ e STF) e este alvará/contramandado retire 

os efeitos de um mandado de prisão eletrônico expedido pela unidade de origem, esta 

também deve expedir e cumprir um alvará/contramandado para alteração da situação do 

                                                 
2 Em breve o TJSE estará integrado à ferramenta de documentos prisionais eletrônicos. 
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mandado de prisão no BNMP. O cumprimento do alvará deve ser registrado utilizando o 

comprovante de cumprimento encaminhado pela instância superior. 

 

2.7. ALVARÁ DE SOLTURA x CONTRAMANDADO DE PRISÃO 

 

Após ordem judicial de prisão é possível em favor do réu a expedição de dois 

documentos: alvará de soltura e contramandado de prisão. 

O alvará de soltura é utilizado para o réu que estiver preso em razão do fato 

objeto da ação penal. Por outro lado, o contramandado de prisão deve ser expedido 

quando o réu não estiver custodiado em virtude do processo em questão. 

No caso do sistema informatizado do TJSE, se a situação prisional do réu não 

estiver compatível com as regras acima descritas, não será possível expedir o documento 

eletrônico. 

Outrossim, merece destacar que deve ser indicado nos alvarás de soltura o 

local da prisão. Para verificar o local onde o réu está custodiado deve ser consultado o 

banco de dados do Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE) através do sítio 

eletrônico www.fugitivos.se.gov.br3. Se não houver registro da parte nesse sistema, o 

alvará deve ser encaminhado para a unidade policial responsável pelo inquérito policial. 

Por fim, vale lembrar que, nos termos da Resolução n° 108 do CNJ, decorrido o 

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

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

definição do prazo na tela de movimentação processual, conforme exemplo abaixo: 

 

                                                 
3 Para solicitar login de acesso ao sistema do DESIPE basta o magistrado deve enviar ofício através de email 
para a diretoria do DESIPE (desipe.sejuc@sejuc.se.gov.br) com indicação dos servidores e respectivos cargos.     
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3. EXPEDIÇÃO 

 
3.1. FLUXO COMUM A TODOS OS DOCUMENTOS 

 

Independente da espécie do documento a ser expedido, o procedimento deve 

atender os seguintes passos: 

 

Passo 1: Gerar a atividade para expedição de mandado de prisão ou alvará de 

soltura; 

Passo 2: Preencher a minuta do mandado ou alvará; 
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Passo 3: Assinar o mandado ou alvará; 

Passo 4: enviar documento para BNMP e para o Portal Criminal;  

 
3.2. GERAR ATIVIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO E ALVARÁS 

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

mandado de prisão ou de um alvará de soltura. O padrão é que a marcação seja realizada 

pelo magistrado ao exarar qualquer movimento e apenas excepcionalmente deverá ser 

feita pela secretaria através do menu Cartório >> Prisão e soltura >> Mandado e alvará >> 

Expedir.  

Na tela dos movimentos do magistrado, se selecionada a opção “  Expedir 

Mandado de Prisão/Soltura?” 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 um campo para indicação do prazo da prisão.  
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Vale registrar que nos movimentos específicos de prisão e soltura, a marcação 

de atividade deve ser automática e dispensa a seleção da espécie do documento, 

persistindo o preenchimento dos demais elementos. Esses movimentos específicos são os 

seguintes: 

    

Movimento Espécie documento 

Decisão ou Despacho >> Decretação de Prisão Criminal 
>> Prisão Temporária 

Mandado de Prisão Temporária  

Decisão ou Despacho >> Decretação de Prisão Criminal 
>> Prisão Preventiva 

Mandado de Prisão Preventiva 
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Decisão ou Despacho >> Concessão >> Liberdade 
Provisória 

Alvará de soltura 

Contramandado de prisão 

Decisão ou Despacho >> Revogação >> Prisão 
Alvará de soltura 

Contramandado de prisão 

 

Na remota hipótese de a atividade não ter sido gravada junto com a 

movimentação processual, o usuário deverá utilizar o menu Cartório >> Prisão e soltura 

>> Mandado e alvará >> Expedir. 

 

 

 

As informações que devem ser alimentadas para marcação da atividade são as 

mesmas do gabinete. Como a atividade não está sendo marcada pelo gabinete, é exigida a 

vinculação de um movimento de origem para cada mandado/alvará. Isso serve para dar 

maior segurança ao magistrado na hora de assinar o documento.  

A tela de marcação de atividade na secretaria é a seguinte: 
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No cotidiano, essa forma de gerar atividade será pouco utilizada, mas deverá 

ser bastante útil para atualizar os mandados para envio ao BNMP, vez que para realizar a 

atualização do mandado não será necessário realizar novo movimento do gabinete. 

Merece destacar que a fim de evitar que documentos prisionais sejam 

expedidos em absoluto conflito coma a atual situação prisional registrada no sistema, o 

sistema filtra os documentos possíveis para cada situação a partir de uma tabela de 

compatibilidade mínima entre a situação prisional e a espécie documento, conforme se 

segue:. 
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Documento selecionado Situação 
prisional 

Expedir mandado 

Mandado de prisão preventiva 

Preso Sim, se for conversão4 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 conversão5 da prisão 

Em liberdade Sim 

Foragido Não 

Alvará de soltura 

Preso Sim 

Em liberdade Não 

Foragido Não 

Contramandado de prisão 

Preso Não 

Em liberdade Não 

Foragido Sim 

 

 

3.3. PREENCHER MINUTA  

 

Feita a marcação da atividade, no gabinete ou na secretaria, o processo cairá 

no relatório de atividade da secretaria PROCESSOS COM PRISÃO/SOLTURA PARA EXPEDIR.  

                                                 
4 Flagrante >> Preventiva. 
5 Preventiva >> Definitiva ou Preventiva decorrente de decisão cond. Recorrível >> Definitiva. 
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Através desse relatório, o link Expedir mandado ... dará acesso imediato à tela 

inicial de geração de mandados e alvarás já carregada com os dados cadastrados na 

decisão (número do processo, parte, espécie, data limite de cumprimento, etc). Em 

seguida, o usuário deverá preencher os demais dados e retificar, se necessário, os dados 

já carregados pelo sistema. 
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A tela de preenchimento da minuta é a seguinte: 
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Se o mandado for restrito o usuário poderá indicar um grupo ou apenas um só 

usuário como destinatário do documento, inclusive em relação à consulta que de ficará 

limitada aos destinatários. Para selecionar o(s) destinatário(s) o usuário deverá indicar a(s) 

unidade(s) e em seguida o sistema lista os usuários vinculados à(s) ela(s), conforme figura 

abaixo: 

 

 

 

Preenchida a minuta, o usuário irá gravar temporariamente o documento para 

aprovação do Diretor de Secretaria. A partir desse momento, o processo constará no 

relatório “PROCESSOS COM PRISÃO/SOLTURA DEVOLVIDOS OU GRAVADOS 

TEMPORARIAMENTE”.  
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Caso a minuta sejas aprovada, deverá ser enviada ao gabinete para assinatura. 

 

3.4. ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTO 

 

Enviada a minuta para o juiz, lhe cabe editar, devolver ou assinar o 

documento.  
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Se optar por editar, ser-lhe-á apresentada a mesma tela de preenchimento de 

minuta que é apresentada para a secretaria (vide item 3.3). 

Se escolher devolver, deverá descrever o motivo da devolução. Nesse caso, o 

processo cairá no relatório “PROCESSOS COM PRISÃO/SOLTURA DEVOLVIDOS OU 

GRAVADOS TEMPORARIAMENTE”.  

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

imediatamente enviado ao Portal Criminal e ao BNMP.  

 

3.5. ATUALIZAR MANDADOS DE PRISÃO ANTIGOS NO BNMP 

 

Para que o BNMP seja realmente confiável é necessário que todos os tribunais 

enviem as informações de prisão e soltura de todas as suas unidades jurisdicionais.  

Acerca da obrigatoriedade desta alimentação, o art. 7º da Resolução n° 137 do 

CNJ, determina que os mandados expedidos anteriormente à entrada em vigor da citada 

Resolução e ainda não cumpridos, se vigentes, deverão ser registrados no BNMP pela 

autoridade judiciária responsável.  

No caso do TJSE, não será necessário cadastrar todos os mandados expedidos 

antes da Resolução n° 137. Os mandados expedidos já em formato eletrônico serão 

enviados automaticamente ao BNMP, exceto nos casos em que o processo não possua 

assunto vinculado. Nesse caso, deve ser atualizada a classificação6 do processo através do 

menu CARTÓRIO >> PROCESSO CRIME >> ALTERAÇÃO. 

                                                 
6 Vide Resolução n° 46/07 – CNJ.. 
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Já os mandados que ainda não estão em meio eletrônico, precisarão ser 

expedidos através desse novo meio para que seja enviado ao BNMP. Para tanto, os 

usuários irão utilizar o mesmo procedimento de expedição de um mandado novo, sendo 

que o movimento vinculado deve ser aquele exarado na época da determinação da prisão. 

Vale registrar que para definição da data limite de cumprimento do mandado deve ser 

levada em consideração a interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional porventura 

ocorrida desde a determinação judicial até o presente momento. 

Atenção! Para realizar a expedição eletrônica de um mandado antigo deve ser 

editada a situação prisional do réu, de forma que, conforme dito na seção 2.6. EDITAR 

SITUAÇÃO PRISIONAL, o registro gerado pelo sistema quando expedido o mandado, reflita 

a realidade.  

Para ver como realizar a exclusão da situação para atualização dos mandados 

antigos reveja o item 2.6. SITUAÇÃO PRISIONAL e assista o vídeo explicativo. 

 
4. CONTROLE DOS DOCUMENTOS 

 



 

Diretoria de Modernização Judiciária - DIMOJ Página 30 

 

4.1. REGISTRAR CUMPRIMENTO DOS MANDADOS E ALVARÁS NA 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. 

Para registrar o cumprimento, o usuário deve acessar o menu Cartório >> 

Processo Crime >> Prisão e Soltura >> Mandado e Alvará >> Cumprir.  

 

 

 

Em seguida, deve digitalizar o comprovante do cumprimento, que, em regra, 

será uma via do documento com o ciente da parte. Após, deve 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: 
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4.2. JUNTAR OU DEVOLVER DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELO PORTAL CRIMINAL 

 
O registro do cumprimento realizado no Portal Criminal, será imediatamente 

informado à unidade judiciária através do relatório de atividade “Documentos eletrônicos 

para juntar”.  
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Nesse primeiro momento esse relatório apenas indica os mandados de prisão 

e alvarás de soltura cumpridos e enviados eletronicamente, porém, com a gradual 

implantação do processo eletrônico, outros documentos serão indicados nesse relatório. 
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Ao acessar o relatório o usuário poderá:  

 

a) 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. 

b) Devolver para correção - 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. 

c) Devolver para novo cumprimento – Se for verificado que foi registrado o 

cumprimento por equívoco e que o documento deve continuar válido, o 

usuário deverá enviá-lo para novo cumprimento. 

d) Juntar o documento cumprido aos autos – Após imprimir o mandado 

(apenas para processo físico), o usuário pode realizar o movimento 

“Juntada” sem necessidade de sair da tela. 

 

4.3. CANCELAR OU REVOGAR DOCUMENTOS PRISIONAIS 

 
Através do menu Cartório>>Processo Crime>>Prisão e 

Alvará>>Cancelar/Revogar, o usuário poderá cancelar a minuta do documento prisional 

(aquela ainda não assinada pelo magistrado) ou revogar um documento que esteja 

aguardando cumprimento.  

Ao clicar na coluna “Cancelar/Revogar”, será exibida uma caixa para que o 

usuário coloque a justificativa do cancelamento. 
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Atenção! O CANCELAMENTO do mandado de prisão ou do alvará de soltura 

está disponível para o Escrivão/Diretor de Secretaria e Magistrado. Porém, para 

REVOGAÇÃO somente o magistrado é quem poderá realizá-la. Ressalte-se que ficará 

registrado o motivo do cancelamento ou revogação e o nome do usuário que o fez para 

dirimir qual dúvida quando, eventualmente, for questionado. 

O usuário poderá conferir a revogação do mandado através do 

menu>>Consultas>>Mandados/Alvarás -> Por nome, Por Processo, Por Período, Por 

Mandado. 
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4.4. CONTROLE DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS 

 
Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, será alimentado o 

relatório do Portal Criminal PRISÕES TEMPORÁRIAS - Em curso, através do qual o usuário 

irá acompanhar as prisões que estão por expirar o prazo.  

Através desse relatório o usuário deverá informar a prorrogação do prazo da 

prisão, caso deferida, ou a soltura do réu. Isto é, a responsabilidade de manter atualizada 

a situação prisional do réu, é dos usuários do portal, afinal, além de serem os responsáveis 

pela custódia do indivíduo, detém a informação da soltura, prorrogação ou conversão da 

prisão. 

 

Se, por outro lado, o suspeito permanecer indevidamente custodiado mesmo 

após findo o prazo da prisão, será gerada uma pendência no relatório de atividades da 

secretaria “PRISÕES VENCIDAS.  Até que seja registrada a prorrogação, se dentro do 

prazo, ou até o cadastro da soltura essa pendência irá continuar. Apesar de a obrigação de 

registras essas duas situações, em tese, ser dos sujeitos externos ao TJSE essa 

possibilidade está disponibilizada para a secretaria do juízo para situações não previstas.   
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Atenção! Para que o controle automático do prazo da prisão se inicie é necessário o 

registro do cumprimento e a ratificação da secretaria do juízo, portanto, para que o 

controle seja eficaz é fundamental que a ratificação do cumprimento dos mandados de 

prisão temporária seja imediato, caso contrário será inócuo, vez que, ao menos nos crimes 

comuns (05 dias), quando iniciada a contagem o prazo já terá expirado ou estará muito 

próximo disso. 

 

 

COLABORADORES DESTE DOCUMENTO 

Thiago Porto Morais – Técnico judiciário 

Cleverson Roberto Santos Pereira – Técnico Judiciário 

Thiago Fraga Freire – Analista Judiciário 

Marcus Vinícius Santos Ramos – Analista Judiciário 

 


