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1. Introdução 
 

As principais funcionalidades dessa ferramenta são: 
 
I- Expedição e tramitação eletrônica dos mandados de prisão/recaptura, 

contramandados de prisão e alvarás de soltura; 
II- Cumprimento imediato dos alvarás de soltura; 
III- Controle automático do prazo limite de cumprimento (prescrição) dos mandados de 

prisão; 
IV- Cadastro informatizado único de todas as prisões e solturas determinadas pela Justiça 

Estadual. 
 

1.1. Distribuição 
A distribuição do recurso criminal seguirá o fluxo já existente no Sistema de Controle 

Processual de 2º Grau, acrescido de dois novos campos, de preenchimento obrigatório, quais sejam: 
Data do Fato e Situação Prisional. 

 
 

1.2. Cadastro de Partes  
A partir da resposta de confirmação ou não da coincidência de autoria do recurso 

criminal, o sistema importará a informação das partes cadastradas no processo origem para o campo 
próprio, tal qual ocorre atualmente com a pesquisa livre de partes: 

 

 
 
 
Há também a possibilidade de cadastrar a parte na forma ordinária, ou seja, através do 

campo de pesquisa livre. Contudo, ao ser feita dessa forma nos processos criminais, o sistema deverá 
alertar que a parte não compõe o processo origem. 

 
O cadastro de partes nos recursos cujo processo origem seja criminal só deverá permitir 

a seleção das partes cadastradas no processo origem, mesmo que o processo origem seja do 2º grau. 
Essa restrição não se aplica quando for ação penal for originária. 



 
 

 
 

 
Figura 1 - Tela de distribuição - Informação de que a parte não pertence ao processo origem. 

 

1.3. Distribuição de recurso criminal vinculado a processo origem 
Ao realizar a distribuição do recurso criminal vinculado a processo origem, o usuário 

deverá digitar o número do processo no campo específico e, ao continuar o fluxo de distribuição, o 
sistema exibirá uma mensagem de consulta, permitindo ao usuário a visualização das partes 
cadastradas no processo vinculado. 

 

 
Figura 2 - Tela de distribuição - Campo de processo origem 

 
  

 
Figura 3 - Tela de distribuição - Pergunta sobre a necessidade de consultar o processo origem. 

 
Após a consulta processual, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação 

da autoria do recurso. 
 

 
Figura 4 - Tela de distribuição - Importação das partes da ação originária 



 
 
 

1.4. Distribuição de recurso criminal sem vinculação a processo origem 
Há também a possibilidade de cadastrar a parte na forma ordinária, ou seja, através do campo 

de pesquisa livre já existente no sistema de controle processual de 2º grau.  
 

Nesse caso, ao selecionar o órgão julgador, a classe processual e o assunto, o usuário deverá 
indicar através do botão de seleção única se a distribuição será por dependência ou não. 

 
Não sendo, deverá selecionar a data do fato, as partes do processo e seguir o fluxo da 

distribuição. 
 

1.5. Data do fato 

 

Figura 5 - Tela de Distribuição - Data do Fato 

O sistema importará os dados cadastrados no processo de 1º grau quando houver vinculação a 
processo origem, dentre eles a data do fato. 

No caso das Ações Penais Originárias e dos Habeas Corpus sem vinculação a processo origem, o 
sistema exigirá o preenchimento do campo data do fato para a distribuição. 

 

1.6. Situação Prisional 
A situação prisional do réu é sempre vinculada ao fato criminal que, por sua vez, pode ser escrito 

como a vinculação entre o réu, os crimes cometidos e a cadeia de processos que existe para lidar 
com sua judicialização. 

 



 
 

O campo Situação Prisional deverá ser preenchido pelo usuário obrigatoriamente nas hipóteses 
de processo novo, informando a situação do réu, se está preso, o local e a data da sua prisão, ou se 
está em liberdade.  

 
Para as hipóteses de recurso criminal distribuído com processo dependente, a situação prisional 

será importada ao vincular o número do processo origem ao recurso distribuído. 
 

Somente após a vinculação dessa informação é que será possível concluir a distribuição do 
recurso criminal. 

 

 
Figura 6 - Tela de distribuição - Cadastro de situação prisional 

 
Na consulta processual, serão apresentadas as informações referentes à situação 

prisional do réu: 

 

Figura 7 -  Tela de Consulta Processual - Situação prisional 

 



 
 

Ao lado do nome do réu devem constar: 
 

a) Situação Prisional 
b) Informação do prontuário SAP 

 
 

ATENÇÃO! Após cadastrada a situação prisional, fora as hipóteses já mencionadas, toda a 
alteração necessária deverá, obrigatoriamente, ser feita na forma automática através da expedição 
dos mandados de prisão e alvarás de soltura. 

 

1.7. Histórico Prisional 
O histórico prisional é o registro de todas as alterações prisionais realizadas para o réu 

selecionado, independente do fato criminal. 

Para acessá-lo, o usuário tem duas opções. A primeira, através da consulta processual: 

 

 
Figura 8 - Tela de Consulta Processual - Situação prisional 

 

O sistema abrirá a tela de exibição do histórico prisional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Tela de Histórico Prisional - Situação prisional 



 
 
A segunda opção é através do menu Movimentação > Prisão e soltura > Vincular Prontuário: 

 

Figura 10 - Tela de Vinculação de Prontuário - Situação prisional 

Após a exibição da situação, deve-se clicar na situação do preso. 

 

Figura 11 - Tela de Vinculação de Prontuário - Situação prisional 

O sistema exibirá o histórico prisional. 

 

Figura 12- Tela de Vinculação de Prontuário - Histórico Prisional 



 
 

Aqui, diferentemente do que ocorre no acesso ao histórico pela consulta processual, é 
possível excluir o histórico deficiente. Essa opção estará disponível para o caso de registros antigos 
imprecisos. 

 

1.8. Excluir Histórico 
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 e em seguida excluir o 
registro problemático. 

 
ATENÇÃO!  Esse procedimento só deve ser utilizado se houver absoluta certeza do usuário que o 
registro é viciado ou será imediatamente substituído por um registro automático do sistema. 

 

1.9. Situação especial do processo: Réu Preso 
A situação especial “réu preso” está vinculada à expedição dos mandados de prisão e alvarás 

de soltura e, em razão disso, não pode sofrer marcação manual. 

Sua marcação será automática, de acordo com a situação dos réus cadastrados no processo. 
Se apenas um réu no processo estiver com situação “preso”, para o seu fato criminal, a etiqueta 
deverá ser marcada para o processo inteiro, ainda que outros réus estejam foragidos ou em 
liberdade. 

Por outro lado, se todos os réus do processos estiverem “em liberdade” ou “foragidos”, a 
etiqueta deverá ser removida. 

 

1.10. Controle das prisões temporárias 
Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, será alimentado o relatório do 

Portal Criminal PRISÕES TEMPORÁRIAS - Em curso, cujo acompanhamento será efetuado pela 
Autoridade Policial. 

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 “Mandado de 
prisão ou alvará de soltura com prazo de cumprimento vencido”. 

 

 
Figura 13 - Relatórios de Atividades - Mandados Criminais 

 



 
 
Até que seja registrada a prorrogação, se dentro do prazo, ou até o cadastro da soltura, essa 

pendência irá continuar.  

 

2. Vinculação ao prontuário SAP 
 
O prontuário SAP é exigido no primeiro cadastro de prisão. Não é exigido para prisões 

ocorridas fora do estado de Sergipe. 

Caso o usuário não possua prontuário SAP disponível, é possível prorrogar sua vinculação 
por 30 dias. Depois desse período, cada movimentação processual solicitará que o usuário indique o 
número do prontuário. 

 

 
 

Nesses casos, o usuário só terá duas opções para realizar a movimentação: 

a) vincular um prontuário 

b) informar que não há prontuário disponível 

Em ambos os casos, a alimentação será feita através do menu Movimentação> Prisão e 
Soltura> Vincular prontuário. 

 



 
 

 
Figura 14 - Menu Movimentação>Prisão e Soltura>Vincular Prontuário 

 
Através dele, o usuário terá acesso à ferramenta de vinculação de prontuário: 

 

3. Expedição de Mandado de prisão, Alvará de soltura e Contramandado de 
prisão 

 



 
 

3.1. Relatórios 
 

Os relatórios de controle do mandado de prisão/alvará de soltura estão localizados em 
agrupamento próprio. 

 
 

 
Figura 15- Relatórios Gerenciais 

 

 
Figura 16 - Relatórios de Atividades 

 
 

Os relatórios existentes são: 
 

1. Prisões/Solturas aguardando cumprimento (Gerencial) 
Descrição: Exibe os processos com mandados de prisão/alvarás de soltura expedidos e ainda 

não cumpridos pela Autoridade Policial. 

 
2. Processos com mandado de prisão/alvará de soltura para expedir  

Descrição: Exibe as tarefas de expedição definidas pelo Magistrado ou, no caso da expedição 
sem tarefa definida, exibe os mandados começaram a ser preenchidos mas não foram concluídos. 

 
3. Mandados/Alvarás pendentes de envio para assinatura ou devolvidos para correção 

Descrição: Exibe os processos com mandados de prisão/alvarás de soltura preenchidos mas 
ainda não enviados para o Magistrado, bem como aqueles devolvidos pelo Magistrado para correção 
do ato. 

 
4. Mandados de prisão ou alvarás de soltura aguardando assinatura pelo Magistrado 

Descrição: Exibe os processos com mandado de prisão/alvará de soltura pendentes de 
homologação pelo Magistrado. 

 
5. Mandado de prisão ou alvará de soltura com prazo de cumprimento vencido 

Descrição: Exibe os processos com mandado de prisão/alvará de soltura cujo prazo definido 
em sua confecção expirou. 



 
 

 
6. Cumprimentos de mandado de prisão ou alvará de soltura pendentes de confirmação  

Descrição: Realizado o cumprimento do mandado pela autoridade policial, os documentos 
alimentam este relatório para que os servidores do TJSE possam analisá-los e juntá-los. 

 

3.2. Definição de tarefa pelo gabinete 
O Magistrado pode 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. 

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 17- 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 com sucesso” e alimentará o 
relatório “Processos com mandado de prisão/soltura para expedir” da competência selecionada para 
a sua confecção. 

 
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. 



 
 

 
Figura 18- Menu Movimentação>Prisão e Soltura>Expedir 

 
 
 

3.3. Confecção 
A confecção do mandado de prisão e do alvará de soltura poderá ocorrer com ou sem tarefa 

definida pelo Magistrado, conforme já visto. 

Abaixo, segue diagrama de estado da situação prisional: 

 

 

De acordo com cada situação prisional, apenas os seguintes mandados podem ser 
selecionados: 



 
 

 

 
3.3.1. Com tarefa definida 

 
Caso o Magistrado tenha definido tarefa de expedição, o processo alimentará o relatório 

“Processos com mandado de prisão/alvará de soltura para expedir” no setor selecionado com o 
competente para a sua expedição. 

 

 
Figura 19 - Relatório Processos com mandado de prisão/soltura a expedir 

 
 
O servidor deverá clicar em “expedir mandado” para continuar com a expedição. Também 

é possível excluir a tarefa definida pelo magistrado através da opção “cancelar”. Ao selecionar 
“expedir mandado”, será apresentada a tela para confecção: 



 
 

 

Figura 20 - Expedição de Mandado de Prisão – Sem restrição 

Em seguida, o usuário deverá selecionar o(s)assunto(s) do processo, o destino do mandado, 
se há restrição ou não e informações da decisão 

 
Se o mandado for restrito, o usuário poderá indicar um grupo ou apenas um só usuário como 

destinatário do documento. Nesses casos, a consulta do documento também ficará restrita aos 
destinatários selecionados. 



 
 

 
Figura 21 - Expedição de Mandado de Prisão - Com Restrição 

 
Preenchida a minuta, o usuário deverá gravar o documento para aprovação do chefe 

imediato através do relatório “Mandados/Alvarás pendentes de envio para assinatura ou 
devolvidos para correção”.  

Se a minuta for aprovada pelo chefe imediato, basta enviá-la para o gabinete. 

 
3.3.2. Sem tarefa definida 

Caso seja percebida a necessidade de expedição de mandado para o qual o Magistrado não 
atribuiu tarefa, o servidor poderá acessar o menu Movimentação> Prisão e soltura > Expedir e realizar 
o cadastro prévio de expedição. 

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. 

 
Ao servidor, será apresentada a tela de vinculação do mandado a um movimento do 

Magistrado.  



 
 

ATENÇÃO! Não é possível expedir o mandado ou alvará sem que seja especificado o movimento 
ao qual este ato está vinculado. 

 
A tela de marcação de atividade na secretaria é a seguinte: 

 
 

 
Figura 22 - Tela de expedição de Mandado/Alvará - Menu Movimentação>Prisão e Soltura>Expedir 

 
A vinculação do mandado ao movimento é anterior à expedição do mandado.  

 

3.4. Homologação pelo Magistrado 
 
A homologação do mandado confeccionado é feita através do relatório “Mandado de prisão 

ou alvará de soltura aguardando assinatura pelo Magistrado”  

 



 
 

 
Figura 23- Tela do relatório “Mandados de prisão ou alvará de soltura aguardando assinatura pelo Magistrado” 

 
As opções apresentadas são: 
 

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. 

 
Se optar por editar, ser-lhe-á apresentada a mesma tela de preenchimento de minuta que é 

apresentada para a secretaria. 

Se escolher devolver, deverá descrever o motivo da devolução. Nesse caso, o processo cairá 
no relatório “Mandados/Alvarás pendentes de envio para assinatura ou devolvidos para correção”. 

Se, por outro lado, decidir assinar o mandado, este será imediatamente enviado ao Portal 
Criminal, passando a constar no relatório gerencial “Prisões/Solturas aguardando cumprimento” 

 

3.5. Cumprimento 
 

3.5.1. Automático 
 
A anotação de cumprimento do mandado é feito pela autoridade policial através do Portal 

Criminal. 

O registro alimentará o relatório “Cumprimentos de mandado de prisão ou de alvará de 
soltura pendentes de confirmação”. 

 

 
Figura 24- Tela do Relatório "Cumprimentos de mandado de prisão ou de alvará de soltura pendentes de confirmação" 



 
 
 
Como esse relatório é visível para todos os integrantes da composição do processo, qualquer 

setor poderá visualizar o registro de cumprimento e realizar a juntada do documento. Para os 
processos eletrônicos, a juntada, conforme o fluxo padrão do SGrau, alimentará o relatório 
“documentos juntados” de quem estiver com o processo. 

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 Portal Criminal (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) 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. 

 
 

3.5.2. Manual 
 
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 existam dificuldades técnicas 
que impeçam a utilização do Portal Criminal, a título de contingência, o cumprimento poderá ser 
registrado por qualquer um dos setores da competência do processo. 

 
Para registrar o cumprimento na escrivania, o usuário deve acessar o menu 

Movimentação>>Prisão e Soltura >> Cumprir.  

 

 
Figura 25-Tela do menu Movimentação>Prisão/Soltura>Cumprir 



 
 
 
 
Em seguida, deve-se digitalizar o comprovante do cumprimento, que, em regra, será uma 

via do documento 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 26- Tela de cumprimento via menu Movimentação>Prisão/Soltura>Cumprir>Cumprimento 

 
3.5.3. Alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão – 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 classificação do processo através da alteração de dados do 

processo. 

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 à 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! Se a prisão do réu for decorrente apenas de flagrante, e portanto não houver mandado 
antigo, não é necessário expedir um novo mandado. 

 
3.5.4. Trava de arquivamento 
 

O sistema não permite o arquivamento de ação penal originária do Tribunal de Justiça 
que possua mandado de prisão/alvará de soltura pendente de cumprimento. A medida busca evitar 
os autos sejam remetidos ao arquivo judiciário com pendência de controle da situação prisional do 
réu. 

 

3.6. Cancelar versus revogar Mandado de Prisão/Alvará de Soltura 
 
A funcionalidade dessa ferramenta serve para corrigir um erro material na confecção de 

mandado e até mesmo após a sua expedição, por exemplo o nome do réu.  

Através do menu Movimentação >> Prisão/Soltura >> Cancelar/Revogar, o usuário poderá 
cancelar a minuta do mandado de prisão ou do alvará de soltura que ainda não foi expedido pelo 
magistrado para unidade prisional (delegacia ou presídio). A tela abaixo mostra a interface dessa 
ferramenta. 



 
 

 
Figura 27-Tela interna da ferramenta Cancelar/Revogar- Escrivão 

Ao clicar no botão Cancelar, será exibida uma caixa para que o usuário justifique o 
cancelamento. Todavia, se o magistrado já expediu o mandado de prisão ou o alvará de soltura, 
somente é possível revogá-lo. O caminho a ser seguido é o mesmo, ou seja, menu 
Movimentação>Prisão e Alvará>Cancelar/Revogar. Do mesmo modo, ao clicar no botão Revogar, 
será aberta a caixa para que o magistrado possa justificar o motivo da revogação. 



 
 

 

Figura 28-Tela interna da ferramenta Cancelar/Revogar - Magistrado 

ATENÇÃO! O CANCELAMENTO do mandado de prisão ou do alvará de soltura está disponível para 
o Escrivão/Diretor de Secretaria e Magistrado. Porém, somente o magistrado pode realizar a 
REVOGAÇÃO. 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 Consulta>>Prisão e 

Soltura>>Por nome.  
 

 
Figura 29- Menu Consulta>>Prisão e Soltura>>Por nome 

 
A consulta pode ser por nome, por processo, por período ou por mandado. 
A tela abaixo ilustra a consulta de mandados. 
 



 
 

 
Figura 30-Tela interna da ferramenta Cancelar/Revogar – Consulta Fonte: Sistema de Controle Processual do TJSE 

 

3.7. 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. 

 

 
Figura 31- Tela do Portal Criminal- Pagina inicial 

 
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 depois de 

findo o prazo da prisão, será gerada uma pendência no relatório de atividades da secretaria 
"Mandado de prisão ou alvará de soltura com prazo de cumprimento vencido”. Até que seja 
registrada a prorrogação, se dentro do prazo, ou até o cadastro da soltura, essa pendência irá 
continuar.  

 
Inobstante a obrigação de registrar essas duas situações seja, em tese, dos sujeitos externos 

ao TJSE, essa possibilidade também está disponibilizada para os usuários internos, no caso de 
situações não previstas. 

 



 
 

 
Figura 32-Tela do relatório "Mandado de Prisão ou alvará de soltura com prazo de cumprimento vencido 

 
ATENÇÃO! Para que o controle automático do prazo da prisão se inicie é necessário o registro do 
cumprimento e a ratificação da escrivania/secretaria do juízo. Logo, para que o controle seja eficaz, 
é fundamental que a ratificação do cumprimento dos mandados de prisão temporária seja imediata 
ou 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. 
 

3.8. REENCAMINHAR MANDADO DE PRISÃO PARA NOVO CUMPRIMENTO 
 

Verificado erro no cumprimento do mandado de prisão - 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, além do local para o 
qual o mesmo foi recambiado - o usuário poderá reencaminhar o mandado de prisão para a 
autoridade policial, via Sistema de Controle Processual/Portal Criminal, através do relatório gerencial 
"Prisões/Solturas aguardando cumprimento”, clicando no ícone "Editar”, e encaminhando para o 
destino indicado na certidão - evitando-se o retrabalho da reexpedição do mandado prisional. 

 
 

 
Figura 33-Tela do Relatório gerencial "Prisões/Solturas aguardando cumprimento" 

 
 



 
 

 
Figura 34-Tela de edição do cumprimento 

 


