
Provimento Nº 224  
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  
 
O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
considerando as determinações da Resolução nº 108, datada de 6.04.2010, do 
Conselho Nacional de Justiça;  
 
considerando o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de 
Justiça do Paraná, a Corregedoria-Geral da Justiça, a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, cujo objeto é a integração dos sistemas informatizados do TJPR 
com os da SESP e SEJU; 
 
considerando o desenvolvimento do sistema informatizado para geração e 
controle dos alvarás de soltura, emanados dos magistrados do Poder Judiciário 
do Estado do Paraná, aprimorando o sistema “eMandado”; 
 
considerando as demais informações do expediente protocolizado sob nº 
2009.367861-6/0; 
 
 
R E S O L V E  
 
 
I- Alterar os itens da Seção 14, do Capítulo 6, do Código de Normas, passando 
a viger com a seguinte redação: 
 
CAPÍTULO 6 
OFÍCIO CRIMINAL 
 
SEÇÃO 14 
ALVARÁS DE SOLTURA  
 
6.14.1 - O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso 
provisório ou condenado será também o responsável pela expedição e 
cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e 
quatro (24) horas. 
• Ver art. 1º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.1.2 - Excepcionalmente, e desde que fora do horário de expediente 
forense, o cumprimento de alvará de soltura será determinado pelo juiz de 
plantão. 
 
6.14.2 - Os alvarás de soltura serão gerados, obrigatoriamente, pelo Sistema 
Informatizado, criado por convênio entre o Tribunal de Justiça e as Secretarias 
de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e da Segurança Pública. 
Após a conferência, serão assinados digitalmente pelo magistrado, com o 
encaminhamento eletrônico aos órgãos da segurança pública e das unidades 



prisionais, com a confirmação do cumprimento no próprio Sistema.  
• Ver art. 3º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.2.1 - Mesmo no caso de decisão proferida em grau de recurso ou em sede 
de habeas corpus, incumbirá ao relator determinar a expedição do alvará de 
soltura pela secretaria da respectiva Câmara, gerando o documento, 
obrigatoriamente, pelo sistema informatizado, ou delegar ao juízo de primeiro 
grau o cumprimento da decisão determinando a soltura, caso em que a 
comunicação deverá ser feita imediatamente após a decisão, a fim de 
possibilitar a observância do prazo previsto no item 6.14.1. 
• Ver art. 670, do CPC. 
• Ver art. 1º, § 1º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.2.2 - Ficam dispensadas quaisquer outras comunicações às autoridades 
de custódia e à vara de execuções penais e corregedoria dos presídios. 
 
6.14.2.3 - No alvará de soltura constarão, obrigatoriamente: 
I - a qualificação completa do réu (nome, alcunha, filiação, naturalidade, estado 
civil, data de nascimento, a profissão, o endereço da residência ou do trabalho, 
número do CPF e do RG); 
II - características físicas e foto (quando disponível); 
III - número da ordem de prisão, a data e a natureza da prisão (item 6.14.2.4); 
IV - a indicação da unidade prisional destinatária do cumprimento do alvará 
(item 6.14.2.5); 
V - a numeração única dos autos do inquérito ou do processo; 
VI - o motivo da soltura; 
VII - a numeração de série do alvará de soltura; e 
VIII - a cláusula “se por al não estiver preso”. 
 
6.14.2.4 - A ordem de soltura deverá estar vinculada a uma determinada ordem 
de prisão, constando no alvará o número de série do mandado de prisão ou, no 
caso de prisão em flagrante, o número do inquérito policial na delegacia de 
polícia. 
 
6.14.2.5 - Para efeitos do item 6.14.8.IV, a secretaria deverá verificar a situação 
prisional do réu, indicando, obrigatoriamente no alvará, os sistemas 
informatizados do Tribunal de Justiça consultados e o resultado da consulta, 
apontando as restrições, além da sua localização, caso em que indicará como 
destinatária do alvará a unidade prisional que detém a custódia. 
 
6.14.2.6 - Caberá à autoridade administrativa (delegado de polícia ou diretor da 
unidade penal), que for cumprir o alvará de soltura, a consulta nos sistemas 
informatizados disponíveis em âmbito estadual e nacional, das restrições para 
o integral cumprimento da ordem, ou seja, a existência de ordem de prisão em 
vigor.  
 
6.14.2.7 - Se for decretada a soltura do réu pelo magistrado nas dependências 
do fórum, caberá ao secretário/escrivão fazer o levantamento, instruindo-o com 
os documentos comprobatórios para liberação do segregado e dar 



cumprimento à ordem, se não houver restrição. 
 
6.14.2.8 - As pesquisas sobre antecedentes, prisão em flagrante e mandados 
de prisão deverão ser feitas de forma ininterrupta, inclusive nos finais de 
semana e feriados, a fim de que todos os eventuais óbices ao cumprimento do 
alvará sejam imediatamente levantados. 
• Ver art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.2.9 - No caso de dúvida, caberá à autoridade manter contato por telefone 
com o juízo, para confirmação da veracidade do documento expedido, com o 
encaminhamento da cópia (por fac-símile), se necessário. 
 
6.14.3 - A autoridade cumprirá imediatamente a ordem, respeitados os horários 
acordados entre os órgãos, certificando a data, o local e o horário do 
cumprimento, colhendo a assinatura do réu no verso do alvará, arquivando-o 
para eventual consulta, com a confirmação do cumprimento no sistema, 
obrigatoriamente. 
• Ver art. 1º, § 3º e § 5º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.3.1 - Havendo restrição para a soltura do réu, a autoridade cumprirá 
parcialmente a ordem, comunicando ao juízo a permanência do segregado na 
unidade de contenção, justificando as razões que mantiveram a prisão. 
• Ver art. 1º, § 4º e § 5º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.3.2 - Acusado o impedimento para a liberação do segregado, caberá ao 
postulante fazer prova de que inexiste ordem de prisão. 
 
6.14.3.3 - O comprovante do cumprimento deverá ser impresso pela secretaria 
e juntado aos respectivos autos, com o encaminhamento à conclusão para 
verificação do atendimento à ordem de soltura. 
• Ver art. 2º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.3.4 - Decorrido o prazo de cinco (5) dias, sem a comprovação do 
cumprimento na forma e no prazo determinado, inclusive do juízo deprecado, 
quando for o caso, o magistrado oficiará à Corregedoria-Geral da Justiça para 
apuração de eventual falta disciplinar e adoção de medidas preventivas, e ao 
Ministério Público, para apuração de responsabilidade criminal.  
• Ver art. 2º, § 1º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.4 - No caso do réu estar custodiado em outro Estado, o alvará de soltura 
será gerado no sistema informatizado e encaminhado, preferencialmente por 
meio eletrônico, para ter constatada a veracidade da assinatura digital, 
mantendo-se contato com a autoridade, por qualquer meio (telefone, fac-símile, 
etc.), para ciência e cumprimento. 
• Ver art. 1º, § 2º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.4.1 - Recebida a confirmação do cumprimento do alvará por parte da 
autoridade de outro Estado, juntando o documento nos respectivos autos, a 
secretaria/escrivania lançará a informação no sistema informatizado.  
 



6.14.4.2 - Os alvarás de soltura advindos de outro Estado ou de outro órgão 
jurisdicional deverão ser encaminhados, diretamente, às Centrais de 
Cumprimento de Alvarás, estabelecidas pelas Secretarias de Estado.  
• Ver art. 1º, § 6º, da Resolução nº 108, do CNJ. 
 
6.14.5 - Nos casos excepcionais, de comprovada falha do sistema 
informatizado, o alvará de soltura será expedido de forma manual (em papel) e 
entregue ao oficial de justiça para cumprimento imediato, cabendo ao juízo que 
emitir a ordem de soltura e à autoridade que custodia o segregado a consulta 
de restrições para o cumprimento integral do alvará de soltura. 
 
6.14.5.1 - No referido caso, tratando-se de unidade pertencente ao Foro 
Regional da Comarca de Curitiba, ressalvadas as hipóteses do item 7.11.8, 
deste Código de Normas, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 
168, da Corregedoria-Geral da Justiça, com a remessa da ordem de soltura à 
direção do fórum do juízo competente para distribuição e cumprimento. 
 
6.14.5.2 - Imediatamente após o retorno do sistema, a secretaria deverá gerar 
novamente o alvará de soltura de forma eletrônica e dar cumprimento. 
 
6.14.6 - Vencido o prazo, sem que haja renovação judicial de ordem prisional, 
inclusive na prisão civil, o segregado deverá ser colocado em liberdade pelas 
autoridades administrativas, desde que não haja restrição, independentemente 
da expedição de alvará de soltura, com a comunicação imediata ao juízo 
competente. 
II - Permanecem inalterados os itens 6.14.7 e seguintes, da referida Seção e 
Capítulo, do Código de Normas, que tratam dos mandados de prisão. III - O 
presente provimento entrará em vigor na data em que estiver disponível o 
sistema de expedição e cumprimento dos alvarás de justiça eletrônicos, no site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
 
Publique-se. 
Registre-se. 
Cumpra-se.  
 
Curitiba, 17 de fevereiro de 2012.  
 
NOEVAL DE QUADROS 
Corregedor-Geral da Justiça  
 


