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1. DOS MANDADOS E ALVARÁS 

 

Consultando os relatórios referentes aos mandados e alvarás constantes na 

página inicial do Portal Criminal, observa-se que em cada um há links para uma 

movimentação rápida. É possível realizar as seguintes movimentações: 

 

 Alterar destino: Caso a unidade para qual o documento foi 

direcionado verifique que o seu cumprimento não está na sua alçada 

ou quando solicitada por outra unidade, poderá ser feito o 

redirecionamento do documento para a unidade responsável. Para 

tanto, basta selecionar o link correspondente (Alterar destino) e o 

usuário será direcionado á tela de edição do mandado, local onde 

selecionará o novo destino; 
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 Diligência sem sucesso: Essa ferramenta deve ser utilizada pela 

autoridade policial quando quiser separar os mandados que já foram 

objeto de diligência, mas não obtiveram êxito. Após indicado o 

insucesso da diligência, o mandado sai do contador em negrito e passa 

a compor o contador total do relatório. Ressalte-se, ainda, que uma 

vez marcado o insucesso da diligência não será possível retornar ao 

status anterior, motivo porque essa ação apena deve ser feita pela 

autoridade policial. O sistema exige uma confirmação da atividade 

antes de gravar a informação de insucesso. 

 

 

 Cumprir: Através dessa opção o usuário deverá registrar o 

cumprimento do mandado ou alvará. Para isso, deverá anexar o 

documento digitalizado e informar os dados do cumprimento (local e 

data). 
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5.1 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. 
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Se, por outro lado, o suspeito permanecer indevidamente custodiado mesmo 

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

TEMPORÁRIAS – Vencidas, sendo que até que haja o cadastro da soltura essa pendência 

irá continuar.  

Para efetuar o cadastro da soltura basta informar o local da custódia e a data 

da liberdade. 

Atenção! Para que o controle automático do prazo 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 o registro do cumprimento dos mandados de prisão temporária 
seja imediato, caso contrário será inócuo, vez que, ao menos nos crimes comuns, quando 
iniciada a contagem o prazo já terá expirado ou estará muito próximo disso. 

 


