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APRESENTAÇÃO 

 

A Lei nº 12.403/11 atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a 

responsabilidade de criar e regulamentar um cadastro unificado de mandados de prisão 

de âmbito nacional (art. 289-A do Código Processo Penal).  

O CNJ, então, em 2011 editou a Resolução n° 137, criando e 

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

deveria ser alimentado automaticamente pelos sistemas de todos os tribunais. 

Entretanto, para que fosse feito o envio automático de dados, era 

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

Sergipe fossem 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 criminais, não só para que se alcançasse celeridade 

e eficácia no cumprimento, mas também para que fosse possível a transmissão imediata 

de informações ao BNMP. 

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

âmbito do TJSE, desde 2012, passaram a ser encaminhados, automaticamente, para o 

BNMP e para o Portal Criminal (ambiente eletrônico desenvolvido pelo TJSE, com 

acesso a todas as unidades policiais e penitenciárias do Estado de Sergipe) para fins de 

cumprimento pela autoridade policial ou agentes das unidades penitenciárias.  

Todavia, em 2018, com a Resolução nº 251 do CNJ, o BNMP passou por 

uma reformulação, evoluindo para a versão 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. 

Nesse sentido, diversas implementações no sistema foram realizadas, 

como a obrigatoriedade do Registro Judiciário Individual (RJI) como elemento 

identificador da parte em feitos criminais e já gerado a partir dos documentos criminais 

expedidos no Sistema de Controle Processual Virtual (SCP-V). O RJI, na verdade, é um 

código que identifica a parte no BNMP 2.0. 

Na mesma diretriz, foram realizadas alterações no módulo expedição de 

documentos criminais, acrescentando-se, por exemplo, no alvará de soltura e no 
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contramandado, o motivo da expedição, e, no mandado de prisão, o tipo penal inerente 

ao fato criminal do processo. 

Além disso, novos tipos de documentos criminais foram inseridos no SCP-

V, quais foram: Mandado de Prisão de Recaptura, Mandado de Prisão Preventiva 

Decorrente de Decisão Condenatória Recorrível, Mandado de Prisão Preventiva 

decorrente de Prisão em Flagrante, Mandado de Prisão Preventiva Decorrente de 

Conversão de Prisão Temporária, Internação Provisória, Mandado de Internação de 

Recaptura, Mandado de Internação Decorrente de Aplicação de Medida de Segurança, 

Mandado de Internação Decorrente de Conversão de Prisão, Ordem de Desinternação, 

Mandado de Prisão aguardando pagamento de fiança, Mandado de Prisão Temporária 

(Prorrogação).   

Enfim, esse manual pretende auxiliar de forma prática os usuários deste 

Tribunal na expedição dos documentos criminais, com as implementações e nos moldes 

inerentes à versão 2.0 do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. 
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1. ESPÉCIES DE DOCUMENTOS CRIMINAIS 

 

Atualmente, o Sistema de Controle Processual Virtual do Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe, de acordo com o art. 7º e o Anexo – parte II – item 8 da 

Resolução 251 do Conselho Nacional de Justiça, disponibiliza os seguintes documentos 

criminais para registrado no BNMP 2.0: 

 

 Mandado de Prisão Preventiva; 

 Mandado de Prisão Preventiva Decorrente de Conversão de Prisão em Flagrante; 

 Mandado de Prisão Preventiva Decorrente de Conversão de Prisão Temporária; 

 Mandado de Prisão Preventiva Decorrente de Decisão Condenatória Recorrível; 

 Mandado de Prisão Temporária; 

 Mandado de Prisão Temporária (Prorrogação); 

 Mandado de Prisão Definitiva; 

 Mandado de Prisão de Recaptura; 

 Mandado de Prisão Aguardando Pagamento de Fiança 

 Alvará de Soltura; 

 Mandado de Internação Provisória; 

 Mandado de Internação Decorrente de Medida de Segurança 

 Mandado de Internação Decorrente de Prisão   

 Mandado de Internação de Recaptura 

 Ordem de Desinternação; 

 Contramandado (válido para prisão ou internação); 

 

 

2. DOCUMENTOS CRIMINAIS ELETRÔNICOS 

  

2.1. FUNCIONALIDADES 

 

As principais funcionalidades dos documentos criminais eletrônicos são: 

a) Expedição e tramitação eletrônica dos documentos criminais; 

b) Cumprimento imediato dos alvarás de soltura e ordens de 

desinternação pelo Portal Criminal; 

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

dos documentos criminais; 

d) Cadastro informatizado único de todos os documentos criminais 

expedidos pela Justiça Estadual. 
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2.2. REQUISITOS  

 

2.2.1. GERAIS 

 

Conforme a Resolução nº 251 do CNJ, os documentos criminais 

eletrônicos deverão conter: 

 

a) a qualificação da pessoa a que se refere o documento; 

b) o número único do documento; 

c) o número do processo ou procedimento; 

d) a data de expedição do documento; 

e) a data de validade do documento; 

f) a denominação do órgão judiciário em que foi expedido o documento; 

g) a indicação da existência de restrição do documento; 

h) a tipificação penal; 

i) a síntese da decisão; 

j) o teor do documento; 

l) as observações; 

m) o nome e o cargo do servidor;  

n) o nome do magistrado expedidor. 

 

 

2.2.2. ESPECÍFICOS 

 

2.2.2.1. DOS MANDADOS DE PRISÃO DECORRENTES DE 

CONDENAÇÃO CRIMINAL  

 

Além dos requisitos comuns a todos os mandados, o Anexo da Resolução 

nº 251/CNJ – Parte II – itens 6 e 7 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. 
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Nesse sentido, em se tratando de Mandado de Prisão Definitiva e Mandado 

de Prisão Preventiva Decorrente de Decisão Condenatória Recorrível, o sistema 

informatizado exigirá tais informações, que são extraídas do cadastrado da pena/rol dos 

culpados do processo da condenação. 

 

 

2.2.2.2. MANDADOS PRISIONAIS RESTRITOS 

 

A regra estabelecida pela Resolução nº 251-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 parágrafo único do art. 11 

prevê a expedição de mandados em caráter reservado. Nessa hipótese, o usuário poderá 

indicar o usuário do Portal Criminal como destinatário do documento, lembrando que este 

documento não terá prévio registro no BNMP 2.0, apenas após a efetivação da prisão ou 

quando for afastada a restrição por decisão judicial.  

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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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. 

Mesmo após a expedição do mandado, a informação da restrição também 

pode alterada no Relatório Gerencial “Documentos Criminais para Cumprimento”, 

conforme será tratado no item 6. 

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  

 

2.2.2.3. RECAPTURA 

 

Conforme Resolução 251/CNJ, agora, mandado de recaptura é um 

documento prisional, e não mais um marcador que a ser selecionado em cada mandado 

com os valores "sim” e "não”.  

Dessa forma, em caso de informação de fuga de réu preso, após decisão 

judicial, o usuário selecionará o tipo “Mandado de Prisão de Recaptura” ou “Mandado de 

Internação de Recaptura”, a depender da situação. 
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2.2.2.4. PRAZO DA DURAÇÃO MÍNIMA DE INTERNAÇÃO 

 

 

Durante a confecção de mandados de internação com imposição de medida 

de segurança para o inimputável, o sistema exigirá que o usuário informe qual o prazo da 

duração mínima da internação, conforme previsão legal. 

 

 

 

 

 

Observação: o campo ‘prazo mínimo de internação’ será de preenchimento 

facultativo quando se tratar de internação provisória. 
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2.2.2.5. ALVARÁ DE SOLTURA/ORDEM DE DESINTERNAÇÃO X 

CONTRAMANDADO 

 

O Alvará de Soltura/Ordem de Desinternação corre no sentido inverso do 

Mandado de Prisão/Internação tendo em vista que materializa uma decisão que garante a 

liberdade do indivíduo e deve ser utilizado para o réu que estiver preso/internado em razão 

do fato objeto da ação penal. 

Por outro turno, o contramandado deve ser expedido quando o réu ainda 

não estiver custodiado/internado em virtude do processo em questão, ou seja, há um 

mandado de prisão/internação 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 implica na retirada do mandado 

de prisão/internação referente àquela ordem, tanto do portal criminal, como do BNMP 

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

Igualmente, merece destacar que, quando da expedição de um alvará de 

soltura, é IMPORTANTE QUE SE INDIQUE O CORRETO LOCAL DA 

PRISÃO/INTERNAÇÃO, 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 (link do processo, caso o SAP já tenha sido vinculado ao réu), ou 

através do banco de dados do Desipe, acessando o sítio eletrônico 

www.fugitivos.se.gov.br2. 

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 

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

encaminhe email à Sejuc (gab.sejuc@sejuc.com.br), solicitando a senha de acesso, informando o nome, 

matrícula, CPF e e-mail funcional dos servidores da unidade jurisdicional. 

http://www.fugitivos.se.gov.br/
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réu se encontra preso. O referido trabalho dá-se em razão de não haver na SSP/SE um 

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

 

 

 

 

 

Por fim, vale ressaltar que nos casos de Ordem de Desinternação, o 

usuário deverá também informar a data da emissão do laudo médico e o número do 

CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico que emitiu o laudo. 

 

 

2.2.2.6. MANDADO DE PRISÃO AGUARDANDO PAGAMENTO 

DE FIANÇA 

 

 

O referido documento encontra-se previsto no item II, 8 do Anexo da 

Resolução CNJ 251 e tem a finalidade de permitir o registro no BNMP 2.0 

do indivíduo PRESO por força do não pagamento de fiança arbitrada ou mantida pelo 

Juiz como condição para a concessão da sua liberdade provisória, alcançando a hipótese 

do art. 310, III do Código de Processo Penal. 

Dessa forma, após a homologação do Auto de Prisão em Flagrante, o 

magistrado pode expedir Mandado de Prisão Preventiva Decorrente de Prisão em 

Flagrante, Alvará de Soltura e, agora, Mandado de Prisão Aguardando Pagamento de 

Fiança, em cumprimento ao art. 26 da Resolução CNJ 251, de modo que "toda pessoa 

recolhida a estabelecimento penal tenha uma ordem de prisão regularmente expedida e 

vigente no sistema BNMP 2.0.". 

Assim, as partes que efetivamente estejam presas devem ter a necessária a 

expedição de documento criminal eletrônico, gerando confiabilidade dos dados de presos. 

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. 
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Outrossim, ressalta-se que com a expedição do Mandado de Prisão 

Aguardando Pagamento de Fiança é desnecessária a intimação do réu, via oficial de 

justiça/executor de mandados, para fins de pagamento de fiança.  

 

2.2.2.7. MANDADO DE 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. Havendo representação da autoridade policial é obrigatória a ouvida 

do Ministério Público. 

No que pertine ao prazo, 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 casos dos crimes hediondos (art. 2°, § 4º da Lei 8.072/90), 

tortura, tráfico de drogas e terrorismo, 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 8.072/90) 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 8.072/90), 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 8.072/90: 

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 

b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 

e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);  

f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 

parágrafo único); 

g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o 

art. 223, caput, e parágrafo único); 

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 

parágrafo único); 

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
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j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 

medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 

285); 

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 

1956), em qualquer de suas formas típicas; 

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 

1986); 

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.  (Incluído pela Lei nº 13.260, 

de 2016) 

 

Em 26 de outubro de 2017 foi sancionada a nova Lei, n.º 13.497/17, que 

"Altera a Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos". 

Assim, com a publicação, houve alteração no artigo 1º, parágrafo único, 

da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), o qual passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de 

genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de 

outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. (Redação 

dada pela Lei nº 13.497, de 2017)”. 

 

Vale frisar que a renovação não é automática, devendo haver nova decisão 

fundamentada, autorizando a prorrogação, sempre por igual período.  

Assim, expedido o Mandado de Prisão Temporária e tendo o mesmo sido 

cumprido pela autoridade policial, inicia-se a contagem do prazo predefinido pelo 

Magistrado e constante no documento criminal. Terminado este prazo, o preso deve ser 

posto imediatamente em liberdade (e sua situação prisional no SCP-V é alterada 

automaticamente para ‘em liberdade’), salvo se houver prorrogação ou já tiver sido 

decretada sua prisão preventiva e expedido o documento criminal cabível ou, até mesmo, 

já ter sido decretada a sua liberdade, com a expedição de alvará de soltura. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm#art18
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/514078897/lei-13497-17
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11270190/artigo-1-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269913/par%C3%A1grafo-1-artigo-1-da-lei-n-8072-de-17-de-maio-de-0199
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13497.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13497.htm#art1
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ATENÇÃO! O SCP-V permitirá a expedição de MANDADO DE PRISÃO 

TEMPORÁRIA (PRORROGAÇÃO) apenas para réu com situação prisional ‘preso’ 

temporário, ou seja, o documento criminal “Mandado de Prisão Temporária 

(Prorrogação)” deverá ser expedido até o último dia do prazo da prisão temporária 

anteriormente decretada. 

 

ATENÇÃO! Para o réu preso temporariamente (ou seja, com prisão temporária em 

curso), a sua soltura dar-se-á necessariamente com a expedição de Alvará de Soltura.  

 

 

3. DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CRIMINAIS 

 

3.1. FLUXO COMUM A TODOS OS DOCUMENTOS CRIMINAIS 

 

As atividades de expedição de Documentos Criminais podem ser 

realizadas de duas formas: 

 

A primeira forma é a mais correta e mais comum, pois quando do 

lançamento da decisão que decretou a expedição de um documento criminal, o juiz já 

informa e preenche os campos referentes ao documento respectivo, inclusive indicando o 

prazo prescricional. 

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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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 documento criminal;  

b) Preencher a minuta do documento criminal;  

c) Assinar o documento;  

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

(EXCETO CONTRAMANDADO). 

 

 

Como é sabido, a atualização da situação prisional é realizada 

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

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

Para tanto, no momento de gerar atividade de prisão/soltura/internação, 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: 
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                                             TIPOS DE DOCUMENTOS CRIMINAIS X SITUAÇÃO PRISIONAL ATUAL 
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3.2. GERANDO A ATIVIDADE NO GABINETE 

 

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

de documento criminal.  

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 Documento Criminal”. 

 

                         Figura: Caixa de seleção "Expedir Documento Criminal”. 

 

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) Selecionar o tipo do documento criminal (as espécies disponíveis 

dependerá da atual situação prisional do réu); 

c) Data limite de cumprimento (possível prescrição), se for 

prisão/internação, que será a data de validade do mandado e será 

indicada preferencialmente a partir do último fato interruptivo da 

prescrição; 

d) Em caso de prisão ou internação indicar se trata de documento 

restrito ou não. 

 

                                              Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete 
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Caso se trate de prisão temporária, deverá ser indicado o prazo, que pode 

ser de (05) cinco ou (30) trinta dias, prorrogável uma única vez por igual prazo. 

 

Realizados os procedimentos acima, inserida ou anexada a decisão, o 

magistrado 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 “Documentos Criminais para expedir”. 

 

Figura: Gerando a atividade pelo módulo do gabinete 

 

 

                                             Figura: Relatório “Documentos Criminais para expedir” 

 

O Sistema de Controle Processual do 2º Grau também segue o mesmo 

procedimento, podendo o Magistrado determinar a expedição do documento criminal na 

tela de Movimentação>Decisão/Despacho, através da opção “expedir documento 

criminal 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. 
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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 documento criminal a ser expedido, e gravar a decisão, o 

sistema exibirá uma mensagem de “movimento<Decisão>realizado com sucesso” e 

alimentará o relatório de mandados criminais “Documentos Criminais para expedir” 

da competência selecionada para a sua confecção. 

 

3.3. GERANDO A ATIVIDADE NA SECRETARIA 

 

Na hipótese de a atividade de expedição de um documento criminal 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.  
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A atividade será gerada por meio dos menus Secretaria >> Criminal >> 

Documentos Criminais >>Expedir.  

 

 

                                                    Figura: Tela Gerar atividade na secretaria 

 

 

4. PREENCHENDO MINUTA ELETRÔNICA DE DOCUMENTO CRIMINAL 

 

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

processo cairá no relatório de documentos criminais “Documentos criminais 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 documento criminal.  
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Caso deseje confeccionar o documento, o usuário deverá clicar em  

“Expedir Documento” disponível na coluna “'Ações”. 

 

 

                          Figura: Tela interna do relatório “Documentos criminais para expedir”. 

 

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

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

documento, data de prescrição, decisão etc). 

 

4.1. VINCULAÇÃO/GERAÇÃO DO REGISTRO JUDICIÁRIO 

INDIVIDUAL - RJI 

 

A toda pessoa cadastrada no BNMP 2.0, lhe é atribuída um código/número 

denominado RJI - Registro Judicial Individual. 
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A fim de adequar o SCP-V ao BNMP 2.0, bem como a fim de evitar a 

alimentação do documento criminal 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”, será exibida a 

mensagem abaixo: 

 

Dessa forma, deve o usuário clicar no nome da parte disponível na 

minuta do documento e, após aberta a tela de cadastro da parte, inserir as alterações 

devidas.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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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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 clicando em , será aberta 

a tela de vinculação do RJI da parte no BNMP. O sistema, então, exibirá todas as partes 

já cadastradas no BNMP com o mesmo nome. O usuário, então, deverá verificar se 

alguma parte já cadastrada no BNMP se refere à mesma pessoa que ele está 

cadastrando. 

 

Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 
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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". 

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.  
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ATENÇÃO!!!! 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.  

Nesses casos, ao tentar realizar a vinculação, o sistema exibirá uma 

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

 

 

 

4.2. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA  

 

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

devendo selecionar dados da restrição e o destino do documento criminal. 

 

                                         Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Mandado restrito 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Observação: Os campos “Data de Prescrição” e “Mandado Restrito” 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 

criminal pelo gabinete. 

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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Para expedir um mandado restrito, observadas as considerações feitas no 

item 2.2.2.24, 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 

 

Para fins de adequação ao modelo e serviços exigidos, nos documentos 

criminais do BNMP 2.0 foi acrescentado, no módulo de expedição 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 como 

“número” (exemplo: ‘2’), sendo desnecessária a introdução do símbolo “º”. Se for o artigo 

com letra, por exemplo, 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. Já a alínea 

deve ser em formato minúsculo.  

 

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

 

4.3. 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 

 

 

4.4.  ALVARÁ DE SOLTURA E CONTRAMANDADO 

 

Para fins de adequação ao modelo e serviços exigidos no 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/contramandado está sendo expedido. 
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Também, como inovação, o documento vai exibir quais mandados de 

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

ou contramandado que está sendo expedido.   

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

Observação! O contramandado poderá ser utilizado tanto para revogar um mandado de 

prisão como um mandado de internação aguardando cumprimento. 

 

Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica 

 

Tanto no Alvará de Soltura como no Contramandado, será necessário que 

o usuário selecione o motivo da expedição do documento.  
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Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Alvará de soltura e Contramandado 

 

 

Após, informe selecione a restrição e o destino do mandado.  

 

 
Figura: Preenchendo Minuta Eletrônica – Alvará de Soltura e Contramandado 

 

O campo “Observação” não é de utilização obrigatória, podendo ser 

preenchido com alguma informação que se entender pertinente à execução do mandado. 
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5. CONCLUINDO MINUTA DO DOCUMENTO CRIMINAL 

 

Inseridos todos os dados exigidos pelo documento criminal que está sendo 

minutado, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”.  

 

Após, o sistema exibirá a visualização do documento criminal minutado e 

o usuário poderá “Enviar ao gabinete”, “Editar”, “Cancelar” ou “Fechar”. 

 

 

 

 

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

deverá clicar no botão “Enviar ao gabinete”, finalizando, assim, a confecção pela 

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

Gabinete - Juiz: “Documentos Criminais aguardando assinatura”. 
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Não havendo envio imediato para o gabinete, ou seja, clicando em Fechar, 

a minuta do documento criminal cairá no relatório de controle de documentos criminais: 

“Documentos criminais para avaliar/corrigir”. 

 

Figura: Relatório de controle de documentos criminais – Documentos criminais para avaliar/corrigir 

 

 

Ocorrendo esta hipótese, ao acessar o relatório “Documentos criminais 

para Avaliar/Corrigir”, serão listados os documentos criminais minutados, para fins de 

conferência pelo escrivão.   

 

 

 

Ao clicar no ícone , são apresentadas as seguintes opções: 
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Figura: Tela interna do Relatório “Documento criminais para avaliar/corrigir” 

 

c 

Após sua avaliação, caso o escrivão/diretor de secretaria verifique 

incorreção ou falta de inclusão de alguma informação, poderá editar o documento 

criminal, clicando no ícone que representa o comando , ocasião em que será 

remetido para a tela de confecção do documento. 

Caso não exista alteração a ser feita, é só clicar no ícone  para 

enviar o documento minutado ao juiz para assinatura. 

 

5.1.  ASSINAR E ENVIAR DOCUMENTO  

 

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

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

“Documentos Criminais aguardando Assinatura”. 

 

Figura: Tela do relatório de Controle de Atividades do Gabinete – Juiz: “Documentos Criminais 

Aguardando Assinatura”. 
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Figura: Tela interna do Relatório “Documentos Criminais aguardando assinatura” 

 

Ao acessar o relatório e clicar na “lupa” Ações, o magistrado terá as 

seguintes opções: 

 

a) Assinar; 

b) Editar – Permite modificar os campos do documento criminal 

confeccionado; 

c) Devolver – Devolve o documento criminal para a secretaria para 

que realize as correções necessárias; 

d) Cancelar – Cancela a expedição do documento criminal, excluindo 

suas informações do sistema; 

e) Fechar. 

 

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 “Documentos criminais para Avaliar/Corrigir”.  

Se, por outro lado, decidir assinar, a assinatura digital do magistrado valida 

o documento criminal que é imediatamente enviado ao Portal Criminal e ao BNMP, desde 

que não seja restrito, passando a constar no relatório gerencial “Documentos Criminais 

para cumprimento”. 

Caso escolha “cancelar”, deverá informar o motivo do cancelamento. 
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6. GERENCIAMENTO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS 

CRIMINAIS 

 

Os documentos criminais expedidos pela unidade jurisdicional e ainda 

pendentes de cumprimento estão disponibilizados no relatório de controle gerencial 

“Documentos criminais para cumprimento”. 

 

Figura: Relatório de controle gerencial – “Documentos Criminais para cumprimento” 

 

Ao clicar no número correspondente serão listados os processos e outras 

informações, tais como o nome do réu, a data que o documento criminal foi expedido, a 

data da provável prescrição, o destino de cumprimento e situação do documento. 
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Figura: Tela interna do relatório de controle gerencial – Documentos Criminais para cumprimento. 

 

Por meio desse relatório, é possível editar um documento criminal já 

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

documento e 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 documento criminal, quer porque foi encaminhado para 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSULTA DE DOCUMENTOS CRIMINAIS 

 

 

Após a expedição de um documento criminal, o usuário pode consultar a 

situação do mesmo através do menu Consulta >> Criminais >> Documentos Criminais. 

 

 
 

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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8. REGISTRO DE CUMPRIMENTO DOS DOCUMENTOS CRIMINAIS 

 

8.1. JUNTAR, DEVOLVER OU EDITAR DOCUMENTOS CRIMINAIS 

CUMPRIDOS ENVIADOS PELO PORTAL CRIMINAL 

 

A anotação de cumprimento do documento criminal é feito pela autoridade 

policial ou pelos agentes prisionais por meio do Portal Criminal. 

O registro alimentará o relatório "Documentos Criminais para Juntar”, 

que indica os documentos criminais cumpridos e enviados eletronicamente pelo Portal 

Criminal, bem como os Auto de Constatação de Descumprimento (ACD). 

 

 

Figura: Tela Relatório Documentos Criminais – Documentos Criminais para Juntar 

 

Ao acessar o referido relatório, serão listados os documentos criminais 

cumpridos pela autoridade policial, com várias informações para conferência do servidor, 

tais como o nome do réu, a espécie de documento, a data de cumprimento do documento. 

 

 

Figura: Tela interna – Documentos Criminais para Juntar 
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Nesse momento, o documento criminal cumprido pela autoridade policial 

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

que terão como ações:  

a)  Juntar o documento cumprido aos autos; 

b)  Editar 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 novo 

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. 

  

Observação! 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 já estivesse 

presa e 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. 

Outrossim, para realizar qualquer movimentação rápida, é necessário que 

se visualize o documento criminal, 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 documento criminal, o usuário poderá retificá-la por meio da ferramenta “editar” e, 

em seguida, realizar a juntada. 

Outrossim, verificado que houve erro no cumprimento do documento 

criminal, 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, para fins de retificação ou novo cumprimento por parte 

da autoridade policial. 

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

"Documentos Criminais aguardando cumprimento”.  

 

8.2. REGISTRO DE CUMPRIMENTO DOS DOCUMENTOS 

CRIMINAIS 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 Departamento do 

Sistema Penitenciário (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 criminal devidamente cumprido com o ciente 

da parte pode ser entregue fisicamente na Secretaria ou enviado por email e/ou malote 

digital.   

O cumprimento na unidade jurisdicional é realizado por meio do menu 

Secretaria >> Criminal>> Documentos Criminais >> Cumprir. 

 

Figura: Menu – Cumprimento do documento criminal na unidade jurisdicional 
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Em seguida, o sistema solicitará o número do documento ou o número do 

processo. 

 

Figura: Tela interna de cumprimento de documento criminal na unidade jurisdicional 

 

Antes de realizar o cumprimento o usuário deve digitalizar o comprovante 

do cumprimento que, em regra, será uma via do documento criminal 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 criminal na unidade jurisdicional 
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Com a gravação pela secretaria, o documento será juntado aos autos, 

atualizando, automaticamente, a situação prisional do réu.  

 

9. DOCUMENTOS CRIMINAIS VENCIDOS 

 

Este relatório é alimentado nos seguintes casos: 

 

 Mandado de Prisão Temporária e Mandado de Prisão Temporária 

(Prorrogação) cumprido, mas PRAZO DA PRISÃO EXPIROU; 

 Qualquer documento criminal que estava aguardando 

cumprimento, mas DATA LIMITE DE CUMPRIMENTO 

EXPIROU. 

 

 
 

 

As pendências do relatório “Documentos Criminais Vencidos” poderão ser 

tratadas da seguinte forma: 

 

 EXCLUIR PENDÊNCIA: após análise do processo e verificação 

da expiração do prazo do documento criminal, caso nenhuma 

atividade necessite ser efetuada pelo usuário, basta clicar no link 

‘excluir pendência’ que a pendência sairá do relatório; 

 MOVIMENTAR: após análise do processo e verificação da 

expiração do prazo do documento criminal, o usuário poderá fazer 

uma movimentação processual, como certidão ou conclusão dos 

autos eletrônicos. 
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Resumidamente teremos: 

 

ATENÇÃO! O documento criminal com 
PRAZO DE PRISÃO EXPIRADO ou DATA 
LIMITE DE CUMPRIMENTO EXPIRADA 
alterará automaticamente a situação 
prisional do réu para EM LIBERDADE. 

MANDADO DE 
PRISÃO 

TEMPORÁRIA ou 
MANDADO DE 

PRISÃO 
TEMPORÁRIA 

(PRORROGAÇÃO) 
EXPEDIDO

Prisão 
Temporária 

cumprida mas 
prazo da 

prisão 
EXPIROU

Situação 
prisional do 
réu alterada 
automatica-
mente para

EM 
LIBERDADE

Documento 
constante no 

relatório 
Documentos 

Criminais 
Vencidos 

Autoridade 
Policial informou 
a soltura do réu 

via Portal Criminal  
>> Juntada 

automática da 
informação de 

soltura no 
processo
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Segue, abaixo, modelo do movimento automático gerado no processo 

eletrônico com a informação da autoridade policial acerca da soltura do réu que estava 

preso temporariamente. 

 

 
 

 

DOCUMENTO 
CRIMINAL

EXPEDIDO

Data Limite de 
Cumprimento 

EXPIROU

Documento 
Criminal 

INDISPONÍVEL 
para 

cumprimento 
tanto no Portal 
Criminal como 
no BNMP 2.0

Situação 
prisional do 
réu alterada 
automatica-
mente para

EM 
LIBERDADE

Juntada 
automática 

da 
informação 

de  
prescrição

do 
Documento 

Criminal

Documento 
constante no 

relatório 
Documentos 

Criminais 
Vencidos 
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Segue, abaixo, modelo do movimento automático gerado no processo 

eletrônico com a informação da prescrição do documento criminal que teve sua data limite 

de cumprimento expirada. 

 

 


