Corregedoria-Geral de Justiça

CARTILHA DE EXPEDIÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO ALVARÁ DE
SOLTURA ELETRÔNICO

Belo Horizonte
Julho 2020
Corregedoria Geral de Justiça

1. INTRODUÇÃO

O RUPE-ASE visa à substituição do Hermes Malote Digital e do Siscom-ASE,
utilizados para expedição de Alvará de Soltura Eletrônico-ASE. A funcionalidade já se encontra
instalada e operando em todas as Comarcas do Estado de Minas Gerais, independente da natureza
do processo em que fora determinada a custódia e da localidade/comarca de acautelamento do
detido, o que agilizará os procedimentos de soltura, propiciando que nenhum cidadão seja mantido
preso por prazo superior ao definido em lei.
A referida ferramenta garante a imprescindibilidade de dotar o Poder Judiciário de
aparato que assegure o cumprimento imediato das ordens de soltura emanadas da jurisdição.
A nova ferramenta do ASE foi delineada agrupando as funcionalidades de plataformas
distintas e usuários específicos:
a) RUPE –ASE
Módulo criado no RUPE (Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos), de uso comum
das secretarias, utilizado para expedição do Alvará de Soltura Eletrônico, resolução de pendências,
verificação de impedimentos e acompanhamento de seu cumprimento.

b) Módulo Unidade Prisional(SIP)
Sistema de acesso exclusivo dos usuários da Polícia Civil – SETARIN (Unidade de Registro de
Impedimentos à Soltura-URI) e da SEAP (Unidade Custodiante-UC), destinado à formalização e
cumprimento dos Alvarás de Soltura Eletrônicos. O SIP utiliza um conjunto de conectores para se
comunicar com o RUPE-ASE.

c) Unidade Custodiante (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados)
Considerando que compete a Comarca de Belo Horizonte a centralização do recebimento e
distribuição dos Alvarás de Soltura emitidos pelo sistema ASE (Alvará de Soltura Eletrônico), nos
casos de sentenciados recolhidos em APAC’s, para maior agilidade de seu cumprimento, ao emitir
esse documento no campo “Comarca” deve-se selecionar a opção Belo Horizonte e no campo
“Unidade Custodiante” a opção Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.
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d) Unidade Custodiante (Secretaria de Administração Prisional – SEAP)
Atualmente para expedição de Alvará de soltura no ASE, os usuários utilizarão como
procedimento a seleção do local onde o réu encontra-se preso (excetuando-se APAC’s conforme
dito acima). Assim, foi efetuada a parametrização e o sistema permite a inserção de apenas uma
Unidade Custodiante- UC.
Nas comarcas que porventura não possuam Penitenciárias, cadeias, e presídios, orienta-se que ao
emitir o Alvará de Soltura, no campo “Comarca” seja selecionado Belo Horizonte e no campo
“Unidade Custodiante” a opção “ Secretaria de Administração Prisional”. Uma vez inserida tal
unidade, a SEAP providenciará o envio ao local onde a parte encontra-se presa.
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Observação: No ato de expedição do Alvará de Soltura, a serventia deverá buscar no campo
comarca, na lista de valores, a comarca onde a pessoa se encontra recolhida, bem como selecionar
a Unidade Custodiante responsável pela custódia.

2. PROCEDIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA

O trâmite do Alvará de Soltura Eletrônico ocorrerá da seguinte forma:
O ASE será expedido pela secretaria e, após a assinatura do Magistrado, será enviado
automaticamente ao SIP.
O SETARIN procederá à formalização dos alvarás de soltura eletrônicos (e não as
Delegacias locais). Após a formalização, o SETARIN emitirá uma certidão de validação na qual
constará se há ou não impedimentos para soltura.
Cumpre informar que é necessário o devido preenchimento dos campos obrigatórios do
Alvará de Soltura para que não ocorra a sua devolução. Os dados imprescindíveis para o
preenchimento dos Alvarás são:

- Qualificação completa (nome completo, filiação, data de nascimento e naturalidade) e
Outras Identificações (quando houver)
- Processo de Referência: principal e apenso(s) (quando houver)
- Processo(s) da Comarca Deprecante, no caso de Carta Precatória
- Processo(s) da Comarca de Origem, no caso de transferência de Execução Penal
- No caso de flagrante: data do fato, local do fato, enquadramento legal, vítima e número do
inquérito policial
- No caso de mandado de prisão: tipo (temporária, preventiva, condenação, etc.) e número(s)
do(s) processo(s)
- Motivo da soltura: A lista de valores foi adequada aos mesmos motivos de soltura do
BNMP2.0, cujo objetivo é a integração entre os bancos.
Observação: Para a liberdade provisória concedida em Auto de Prisão em Flagrante o motivo da
soltura é APF/Custódia, vez que não existe mandado de prisão que antecede, por esta razão não há
vinculação de mandados indicados na aba dados complementares.
- Dados imprescindíveis: Comarca, Vara, Nome do Juiz, Data de Expedição
- Processos alcançados, no caso de alvarás de soltura expedidos por varas de execuções
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(nesse caso, para a pesquisa de impedimento, faz-se necessário instruir o alvará de soltura
com a Certidão de Antecedentes Criminais Específica de Execução de Pena contendo todos
os dados dos processos alcançados, etc.)

Caso haja impedimentos, eles estarão descritos na certidão, porém, o indivíduo não será
efetivamente solto e permanecerá preso haja vista os impedimentos localizados e o alvará será
cumprido apenas naquele processo específico para o qual o ASE foi expedido.
Após a emissão da certidão de validação pelo SETARIN, a Unidade Custodiante na qual
o indivíduo se encontra recolhido providenciará o cumprimento. Finalizado o cumprimento, será
anexada ao alvará uma Declaração emitida pela Unidade Prisional cientificando o ato.
A partir de 16 de março de 2020 todas as 297 comarcas do TJMG receberam a integração
ASE/BNMP2.0.
Diante disso, após o cumprimento do alvará de soltura pela Unidade Custodiante, será criada
uma peça alvará no BNMP2.0 e o(s) mandado(s) alcançado(s) no alvará terão seu status alterado naquele
banco para baixado.
O número da peça alvará será gravado no ASE automaticamente, sendo exibido logo
abaixo do número do alvará de soltura da aba alvará.
Observação: O RJI não é gravado no Alvará de Soltura, tendo em vista a vinculação do
alvará ao(s) mandado(s) de prisão. Desta forma, o RJI da pessoa é o mesmo do(s) mandado(s) de
prisão associado(s).

3. ACESSO AO RUPE-ASE

Para acessar o RUPE-ASE, o servidor deverá utilizar o endereço rupe.tjmg.jus.br,
clicar no menu ALVARÁ DE SOLTURA-ASE > ALVARÁS, informar usuário e senha.

ATENÇÃO: Após implementação do novo assinador PJeOffice no RUPE, o sistema
RUPE passou a ser compatível com os navegadores Mozilla Firefox (a partir da versão 41) e
Google Chrome.
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4. PESQUISA AVANÇADA

Na parte superior da tela, serão apresentados vários critérios para a realização de
pesquisa em relação aos alvarás de soltura como número de alvará, número de processo, nome da
parte, data de emissão, data de envio, data de cumprimento, situação, situação de envio, entre
outros.

Caso a busca seja pela Situação, ao selecionar uma das opções e clicar em Pesquisar o
sistema apresentará os Alvarás que nela se enquadram, podendo a serventia visualizá-los ou editá6

los, conforme funcionalidades descritas abaixo.

a) Em elaboração: São alvarás que estão sendo elaborados pelas serventias. Neste momento, o
usuário poderá anexar documentos, revisar as informações pertinentes à soltura, além de conferir
dados de parte, feitos e o inteiro teor do alvará que está sendo criado.

b) Disponível para assinatura: Alvarás que estão disponíveis para assinatura do(a)
Magistrado(a). Estes alvarás poderão ser assinados em lote ou individualmente. O sistema, após a
assinatura, enviará automaticamente os alvarás para a URI e UC, simultaneamente. Isso por uma
questão de economia de tempo e desembaraço operacional.
c) Pendente de análise inicial: Esta situação compreende os Alvarás que estão em análise de
impedimentos, em poder da URI.
d) Devolvido com pendências: Alvarás analisados pela URI e devolvidos em razão de pendências,
como dados incorretos.
e) Devolvido pela Unidade Custodiante: Alvarás que foram devolvidos da UC para a URI para
nova verificação de impedimentos ou nos casos em que a secretaria solicitar à UC a devolução do
ASE para cancelamento, desde que ainda não tenha sido cumprido.
f) Aguardando cumprimento: Alvarás cuja análise pela URI já foi finalizada e se encontram
pendentes de cumprimento pela UC.
g) Em cumprimento: Alvarás cujo cumprimento está sendo providenciado pela UC.
h) Cumprido: Alvarás cumpridos pela Unidade Custodiante, podendo a serventia proceder a
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juntada da documentação de cumprimento aos autos do processo e atualização do andamento
processual nos sistemas, se for o caso.

Já a busca pela situação de envio, possibilitará verificar se o alvará foi enviado
corretamente ao SIP ou se ocorreu algum erro na transmissão dos dados, conforme opções abaixo.

Não preparado – apresentará os alvarás em fase de elaboração.
Pendente de envio – alvarás que por algum erro no conector entre o RUPE/ASE e o SIP não
foram transmitidos para análise da URI. Para esses casos, foi disponibilizado o ícone
Reenviar

para que possibilite nova tentativa de envio ao SIP.

Enviado – alvarás que foram devidamente enviados e se encontram disponíveis no SIP para
análise da URI.
Erro no envio – quando do envio o sistema apresentou erro no conector entre o
RUPE/ASE e o SIP. Nesses casos poderá ser feita nova tentativa de envio por meio do botão
Reenviar,

caso a situação de envio não seja alterada, será necessário cancelar o alvará e expedir

novo.
Reenviar e Reenviar ao BNMP2 – o primeiro deve ser utilizado quando apresentar alguma
inconsistência de envio ao SIP e o segundo quando apresentar alguma inconsistência de envio ao
BNMP2.0.
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5. CRIAÇÃO E EDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA ELETRÔNICO

Para expedir o alvará de soltura eletrônico, o servidor deverá clicar no menu ALVARÁ
DE SOLTURA-ASE > ALVARÁS.

Após, clicar no botão Novo

Na aba ALVARÁ, campo NÚMERO DO FEITO, deverá ser fornecido o número dos autos, no
padrão CNJ (inquérito, processo, etc.). Preenchido este campo, clicar no botão Buscar e o sistema
localizará, na serventia de lotação do servidor e nos sistemas em andamento (Siscom, SEEU, PJe
ou Projudi) o número informado e apresentará no campo ALVARÁ o número deste, que será
gerado automaticamente e sequencialmente pelo sistema.
O ASE exibirá também a(s) parte(s) dos autos e o servidor deverá selecionar o
beneficiário da ordem da soltura clicando no campo SELECIONAR, no ícone
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Importante ressaltar que o feito poderá apresentar mais de uma parte o que será
verificado por meio das setas de resultados. Após a seleção da parte, o botão mudará de cor e será
apresentado da seguinte forma
Escolhida a parte, os dados cadastrais inseridos no sistema quando da distribuição do
feito serão migrados para o RUPE/ASE e apresentados no campo DADOS DA PARTE.

Observação: Caso nos sistemas de origem da distribuição do feito não tenha sido
inserida a filiação daquela parte, não será possível a emissão do ASE e o sistema não permitirá
prosseguir. Nestes Casos, necessário voltar ao sistema originário e alimentar a filiação, bem como
RG e CPF se houver.
Após, selecionar o MOTIVO DE SOLTURA e TRATAMENTO CONTEMPLADO
conforme lista disponível.

Preenchidos os campos acima, clicar no botão Pesquisar Mandados, e o sistema fará
uma varredura no Banco Estadual de Mandados de Prisão (BEMP) para verificações quanto às
prisões em aberto. O usuário deverá verificar se realmente se trata daquela parte e não
homônimos. Após essa análise, os mandados localizados poderão ser copiados e colados no campo
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na aba DADOS COMPLEMENTARES. Caso nenhum
mandado tenha sido localizado, constar essa informação no campo acima
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Caso se pretenda visualizar o corpo do alvará, clicar no botão Visualizar Modelo e será
apresentado o alvará com as informações já alimentadas.
Observação: A visualização do modelo necessita de alimentação dos campos motivo de
soltura e tratamento contemplado.
Próximo passo será a seleção das UNIDADES DE DESTINO em que o usuário deverá
selecionar a Comarca e a Unidade de Registro de Impedimento (URI) que verificará os
impedimentos e também a Comarca e a Unidade Custodiante (UC) que realizará o cumprimento
do Alvará de Soltura. Importante ressaltar que para a escolha da Unidade de Impedimento deverá
ser selecionada a Comarca de Belo Horizonte e a URI será o Setor de Arquivo e Informações
Policiais (SETARIN) que é o setor da Polícia Civil responsável pela análise de impedimentos dos
alvarás expedidos eletronicamente. Em relação à UC deve ser escolhida a comarca e unidade
custodiante na qual a pessoa se encontra custodiada.
O envio para a URI e UC será simultâneo, assim, ao mesmo tempo o alvará será
apresentado nos painéis de ambas as Unidades, todavia, somente estará disponível para
cumprimento pela UC quando liberado pela URI com a emissão e assinatura da certidão de
validação.
Importante se faz mencionar que o sistema permite a expedição de alvará de soltura
para cumprimento em unidades prisionais localizadas em todas as Comarcas do Estado de Minas
Gerais. Para pessoa presa em outros Estados utilizar as vias ordinárias de emissão de carta
precatória.

Após, clicar no botão Salvar para que os dados alimentados sejam gravados.

12

Observação: Quando da formalização ou cumprimento do ASE, caso seja constatado que a parte
não se encontra recolhida naquele estabelecimento carcerário selecionado pela secretaria, o
próprio SETARIN ou a UC conseguirão redirecionar o alvará para o local de custódia da
pessoa para que seja possível o cumprimento.

Preenchidos os dados da aba ALVARÁ, prosseguir para a aba DOCUMENTOS em
que serão anexados os documentos (em formato .pdf) que acompanharão o ASE, como por
exemplo decisão, termo de compromisso, etc, devendo o usuário clicar no botão Adicionar

O sistema abrirá a tela abaixo para seleção da peça a ser anexada. Ressalta-se que a
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anexação da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) somente será obrigatória para os
alvarás de soltura expedidos em execuções de pena.

Após selecionar o documento, clicar no botão Adicionar Arquivos. Abrirá a tela de
busca do arquivo e o usuário selecionará o documento que deverá estar no formato .pdf
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Após a seleção do arquivo, clicar em Salvar Arquivo. Caso não tenha mais nenhum
arquivo a ser anexado, clicar em Fechar.
Havendo necessidade de anexar outro documento, basta selecioná-lo e clicar novamente
em Adicionar Arquivos. Caso tenha sido anexado algum arquivo de forma equivocada, selecionar
o documento e clicar no botão Remover
Após a anexação dos documentos, clicar em Salvar.

Anexados os documentos, clicar na aba DADOS COMPLEMENTARES.
Nesta aba, alguns dados o próprio sistema apresentará de acordo com o tipo de feito
como a DATA DO FATO, FEITOS E MANDADOS ALCANÇADOS, NOME DA VÍTIMA e
ARTIGOS. Caso a data do fato, nome da vítima e artigo não sejam apresentados nessa tela, e se
tratar de processo de conhecimento, voltar ao sistema de origem, incluir essas informações no
Siscom Caracter, PJe ou Projudi para que sejam importadas para o RUPE/ASE. Após
corrigir/inserir o dado no sistema origem clicar no botão Atualizar da aba Alvará.

Observação:

Para

a

execução

de

pena,

serão

exibidas

as

guias

de

recolhimento/execução e para outros tipos de feitos, serão apresentados os apensos, se houver,
para seleção dos feitos abrangidos naquela soltura.
O usuário preencherá os demais campos caso seja necessário complementar os dados.
O campo OUTROS FEITOS/PRISÕES ALCANÇADAS deverá ser preenchido quando
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a soltura alcançar prisões de outros feitos para que não gere impedimento no cumprimento da
ordem de soltura, como por exemplo soltura no inquérito policial que abarca o mandado de
conversão do flagrante em preventiva expedido no Auto de Prisão em Flagrante, etc.

Após complementação, clicar em salvar.
Finalizada a expedição do alvará de soltura, clicar em Disponibilizar para assinatura.
Caso o usuário queira visualizar o conteúdo final do alvará, voltar à aba ALVARÁ e clicar em
Visualizar Modelo ou na aba Documentos e clicar em Download da peça alvará de soltura.
Observação:

Em todas as telas estará disponível o atalho Disponibilizar para

assinatura.
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6. ASSINAR DIGITALMENTE O ALVARÁ DE SOLTURA

Este recurso se destinará à assinatura digital do alvará e somente terá acesso o(a)
Magistrado(a) que esteja habilitado no RUPE naquela serventia expedidora do ASE.
Para verificar os alvarás disponíveis para assinatura, o(a) Magistrado(a) deverá clicar na
PESQUISA AVANÇADA, selecionar a COMARCA, ÓRGÃO JULGADOR e no campo
SITUAÇÃO, selecionar Disponível para Assinatura. Após, pressionar o botão Pesquisar.

Ao lado de cada alvará, clicar no botão visualizar e o sistema permitirá a visualização
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de seu conteúdo e as peças digitalizadas a ele anexadas na aba DOCUMENTOS, botão Visualizar
dados completos.

Para assinar os alvarás o(a) Magistrado(a) poderá assiná-los em lote, clicando no
checkbox selecionar todos ou individualmente, conforme telas abaixo. Após a seleção, clicar em
assinar
Assinatura em lote:
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Assinatura individual:

No momento da assinatura também é possível a visualização dos documentos anexados
assim como do alvará de soltura, clicando no respectivo documento, conforme a tela abaixo.

Ao se concluir o procedimento de assinatura, os alvarás serão enviados
automaticamente para a URI e UC.

7. PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA
O RUPE-ASE apresenta um painel de acompanhamento dos Alvarás de Soltura
Eletrônicos, conforme a situação de seu andamento.
Para acessar o Painel, o usuário deverá clicar no menu ALVARÁ DE SOLTURA-ASE >
PAINEL.
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O sistema apresentará a tela abaixo na qual o servidor poderá acompanhar os alvarás pendentes
de cumprimento e solucionar as pendências indicadas pelo SETARIN.

Ao selecionar o número correspondente aos Alvarás de Soltura Eletrônicos em uma
determinada situação, o sistema apresenta a lista que permite ao usuário iniciar a sua análise.

➔PENDENTE DE ANÁLISE– O sistema apresentará os alvarás de soltura que se encontrem no
SETARIN e serão analisados quanto a existência de pendências e/ou impedimentos para soltura do
custodiado. Nesta tela também serão apresentados os alvarás que foram devolvidos da UC para o
SETARIN.
Neste momento o servidor somente poderá visualizar o alvará de soltura expedido
clicando em visualizar ou consultar o seu andamento ao clicar no ícone movimentação.
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Tela de consulta:

Tela de movimentações:

➔ALVARÁS DEVOLVIDOS COM PENDÊNCIAS– Aqui serão apresentados os alvarás
devolvidos pelo SETARIN e que tenham algum tipo de pendência, como dados incorretos.
Entende-se como dados incorretos a ausência da data do fato, erro no nome da parte, no nome da
genitora, dentre outros.
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Para verificar as pendências o usuário deverá clicar no botão editar e na aba MOTIVO DA
DEVOLUÇÃO constará a justificativa da devolução do alvará para a secretaria.

Os alvarás nessa situação poderão ser reeditados, caso realmente seja necessário alterar
algum dado. Nesse caso, os dados incorretos deverão ser regularizados no Siscom Caracter,
SEEU, PJe ou Projudi. Após essa regularização, o usuário conseguirá atualizar o alvará no
PAINEL, na tela acima ou por meio da PESQUISA AVANÇADA selecionando a situação
Devolvido com pendências. Em qualquer caso o servidor selecionará o alvará, clicará em editar e
na aba ALVARÁ, à frente do nome da parte, clicar em Atualizar.

Ao clicar em Atualizar, o ASE será atualizado com as informações que foram alteradas
no Siscom Caracter, SEEU, PJe ou Projudi. Porém, será necessário clicar novamente em
Disponibilizar para assinatura para que o Magistrado assine o alvará e seja enviado novamente
ao SETARIN para formalização.
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Caso o alvará tenha sido devolvido equivocadamente pelo SETARIN, o usuário não
poderá clicar no botão atualizar e nem em disponibilizar para assinatura, deverá apenas clicar em
Reenviar à Unidade de Impedimento na aba MOTIVO DA DEVOLUÇÃO.

Após, o sistema abrirá nova tela para que informe o motivo do reenvio ao SETARIN e
por fim, clicar em Confirmar Reenvio.
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➔PENDENTES DE ANÁLISE TJMG – IMPEDIMENTOS– Esta opção logo será excluída da
tela em razão da alteração no procedimento conforme consta da Portaria Conjunta da
Presidência nº 3/2018.

➔AGUARDANDO CUMPRIMENTO – Serão apresentados os alvarás pendentes de
cumprimento pela UC (Unidade Custodiante).

8. EXCLUSÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA

O sistema possibilitará a exclusão dos alvarás de soltura que se encontrem nas situações
Em elaboração e Disponível para Assinatura.
Observação: Para ser possível a exclusão, antes necessário excluir o(s) download(s) de
documentos criados/inseridos na aba documentos, bem como limpar os dados da aba dados
complementares.
Ao escolher uma das situações acima na PESQUISA AVANÇADA,serão listados os
alvarás naquela situação. Para realizar a exclusão, selecionar o alvará e após, clicar em
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excluir/cancelar

Mensagem de confirmação será exibida por ocasião da exclusão do alvará.

9. CANCELAMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA

O sistema permitirá o cancelamento dos alvarás de soltura que se encontrem na situação
Devolvido com Pendências.
Será possível também o cancelamento dos alvarás de soltura quando se encontrem na
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situação Pendente de Análise e estiverem com a situação de envio pendente ou com erro, ou
seja, por algum motivo o alvará de soltura não foi enviado ao SETARIN.
Ao escolher uma das situações acima na PESQUISA AVANÇADA,serão listados os
alvarás naquela situação. Para realizar o cancelamento, selecionar o alvará e após, clicar em

Observação1: Nas situações em que o preso já se encontre em prisão domiciliar, não será necessária a expedição de
Alvará de Soltura. Deve-se apenas comunicar a Autoridade Policial, via ofício, a revogação da prisão, bem como o
fim da prisão domiciliar, para registro na FAC.
Observação2: Caso o Alvará de Soltura se encontre na situação “em cumprimento”, mas com indicação de
impedimentos, não será possível editar o documento. Será necessária a expedição de outro Alvará de Soltura,
inserindo todos os feitos que o Alvará deva abranger. Salienta-se que antes da expansão do Rupe/ASE para a 2ª
Região, ocorrida em 20/09/2018, era possível a edição. Porém, conforme deliberação desta Corregedoria e do
SETARIN, ficou acordado que nos casos de impedimento, o Alvará de Soltura devolvido a Serventia não poderia
ser enviado novamente.

Observação3: Ressalvada a indisponibilidade do ASE, não se deve utilizar Carta Precatória para o cumprimento de
Alvará de Soltura dentro do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que esta ferramenta está disponível nas 297
Comarcas do TJMG, devendo todos os Alvarás de Soltura serem expedidos eletronicamente e, no momento da
expedição, deve-se selecionar a Unidade Custodiante na qual a pessoa se encontra recolhida.
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