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1. Introdução
A seguir é apresentado o novo fluxo de audiências de custódia.

2. Entrada de Processos no Fluxo de Audiência de Custódia
A partir da classe processual, o PJe identificará a necessidade de encaminhar (ou não) o
processo para o fluxo de audiência de custódia. Isso acontecerá automaticamente.
Observações:
•
•

Após a distribuição, caso se encaixe em plantão judicial, o processo seguirá esse
fluxo, não prosseguindo no fluxo audiência de custódia;
Ao distribuir o processo, quando a comarca não estiver ativa para realização de
audiências de custódia, o processo será desviado então, para o fluxo de auto de
prisão em flagrante, não prosseguindo no fluxo de audiência de custódia.

Todavia, caso não se trate de plantão judicial, e desde que a comarca esteja ativa
para realização de audiências de custódia, o PJe irá:
•
•

Notificar automaticamente o MP e a Defensoria;
Verificar a necessidade de deslocar o processo para algum órgão específico
de custódia, quais sejam: a) VEPA (quando se tratar de João Pessoa), e b)
Núcleo de Custódia de Campina Grande (NCCG) (quando se tratar de CG).

O deslocamento ocorrerá para esses órgãos, apenas quando se tratar de comarca da
Capital ou Campina Grande. Se necessário, esse deslocamento para o órgão específico de
custódia ocorrerá automaticamente a partir da distribuição. Nas demais comarcas, o processo
permanece em seu órgão julgador de origem, sem deslocamentos.

3. Tarefas para o processo a partir do Órgão Julgador (OJ)
Já no OJ, após realizadas as verificações apresentadas anteriormente (notificações MP,
Defensoria, possível deslocamento para VEPA/NCCG) o processo ficará disponível para o perfil
cartório em duas tarefas: [AD] Designar audiência de custódia e [CRI] Juntar antecedentes
criminais em APF ou AAF.

A designação de audiência de custódia segue os passos análogos à designação de
qualquer outro tipo de audiência (informar data, sala de audiência e etc), conforme tela abaixo.

A partir da tarefa [AD] Designar audiência de custódia será possível, além de designar a
audiência de custódia, impulsionar as tarefas ‘Não realizar a audiência e retornar para Adotar
Providências’ ou ‘Aguardar audiência de custódia’.

A partir da tarefa [AD] Aguardar audiência de custódia será possível:
a) Não realizar a audiência e retornar para Adotar Providências: a partir dessa ação,
todas as demais tarefas comuns ao OJ poderão ser realizadas, inclusive designar
audiência de custódia.
b) Realizar a audiência de custódia: encaminhará o processo para a tarefa de
realização de audiência de custódia.

No que se refere à atividade ‘[CRI] Juntar antecedentes criminais em APF ou AAF’,
será possível também ‘Não juntar e sair’.

4. Realizar audiência de custódia
Conforme dito anteriormente, a partir da tarefa [AD] Aguardar audiência de custódia,
será possível ‘Realizar a audiência’.

A tarefa ‘[AD] Realizar audiência’ é onde o usuário preencherá todas as informações da
audiência realizada (ou não) e assinará a minuta. Será possível ‘Confirmar a ata de audiência’,
‘Não minutar e sair’ ou Retificar audiência de custódia’.

Após os procedimentos de realização de audiência de custódia, o processo será
encaminhado para a tarefa ‘Adotar providências’, de onde poderá ser devolvido ao órgão de
origem (em caso de VEPA/NCCG).

5. Encaminhar processos para a VEPA/NCCG manualmente
Conforme dito anteriormente, processos distribuídos em regime de plantão serão
encaminhados ao NUPLAN, onde serão adotados os procedimentos padrões daquela unidade.
Todavia, será possível encaminhar processos a partir do NUPLAN diretamente para a
VEPA/NCCG. Essa opção ficará disponível por meio da tarefa ‘Encaminhar para a VEPA’ (no
caso de João Pessoa) ou ‘Encaminhar para o NCCG’ (no caso de CG). De modo similar, também
será possível encaminhar processos para a VEPA a partir do OJ de origem, por meio das tarefas
[CRI] – Adotar providências >> Encaminhar para a VEPA ou [CRI] – Adotar providências >>
Encaminhar para o NCCG

Caso seja feito esse tipo de encaminhamento, o processo voltará ao fluxo de custódia,
onde serão realizadas, automaticamente, intimação do MP e Defensoria. Já na VEPA/NCCG,
poderá ser realizada a designação da audiência, bem como a juntada de antecedentes (atividades
idênticas às descritas na seção 3 (Tarefas para o processo a partir do Órgão Julgador).

6. Outros procedimentos para processos na VEPA/NCCG
Os processos de custódia na VEPA/NCCG poderão ser manipulados como quaisquer
outros processos, ficando disponíveis a partir da tarefa [CRI] – Adotar providências. Dentre as
opções, será possível ‘Designar audiência de custódia’ e ‘Encaminhar da VEPA para órgão
de origem’ ou ‘Encaminhar do NCCG para o órgão de origem’.

