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Introdução 
 

Visando melhorar a ferramenta de marcação de audiências criminais deste Poder Judiciário, a 
Diretoria de Modernização, por meio da Divisão de Juizados Especiais, desenvolveu Projeto para 
viabilizar a marcação de audiências preliminares pela Polícia Militar, tudo com o objetivo de diminuir o 
lapso temporal entre a Ocorrência Policial e a realização da primeira audiência do processo, bem como 
para otimizar as práticas cartorárias dessas Unidades. 

Com a cooperação da Polícia Militar, no momento da Ocorrência, o policial deve contatar o 
CIOSP (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Estado de Sergipe), na grande Aracaju, 
ou com seu respectivo batalhão, nas demais áreas de atuação, para reservar a data e horário da 
audiência preliminar. 

O funcionário habilitado da Polícia Militar, por meio do Portal Criminal e munido das 
informações da Ocorrência Policial, fará a reserva da audiência e passará o número do Protocolo da 
Reserva para o policial solicitante. Este fará as anotações necessárias na Ocorrência Policial e, de pronto, 
intimará as partes para comparecerem a audiência reservada. 

Finda a Ocorrência Policial, o oficial da Polícia Militar fará o peticionamento eletrônico com o 
máximo de dados possíveis e indicando o número do Protocolo de Reserva gerado. Vale asseverar que, 
ao grafar o número do Protocolo da Reserva os campos da Audiência (Data e Horário) já serão 
preenchidos e ficarão vinculados à Ocorrência Policial referida. 

Feito o peticionamento eletrônico com reserva de audiência, distribuído o processo, este já 
ficará com a audiência preliminar marcada automaticamente no Sistema de Controle Processual Virtual – 
SCPV.  

A marcação automática da audiência preliminar, agilizará a tramitação processual, evitando 
desperdícios. Não mais será necessária a marcação da audiência pela Secretaria da Unidade Jurisdicional 
e a expedição de documentos intimatórios, vez que as partes já ficarão intimadas no momento da 
Ocorrência Policial.  

Distribuído o processo, o quão antes ele for movimentado e os atos judiciais corretamente 
cumpridos, mais rápido se chegará a uma efetiva prestação jurisdicional e à tão almejada paz social. 
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1. Alterações na Distribuição decorrentes do Termo Circunstanciado 
lavrado pela Polícia Militar de Sergipe.  
 

O protocolo proveniente do Portal Criminal referente ao Termo Circunstanciado lavrado pela 
Polícia Militar é exibido no relatório da Distribuição denominado “Protocolos Aguardando Distribuição”.  

O Distribuidor deve proceder como de costume e com as cautelas de praxe, conferindo os Dados 
da Ocorrência Policial e das partes, seguindo a Instrução Normativa nº 06/2016, no que concerne aos 
Juizados. 

 

Imagem 1 – Print da Tela da Máquina de Homologação do Distribuidor 

 

Selecionado o protocolo para registro, o Distribuidor deve seguir o passo a passo usual, 
preenchendo os campos Processo, Partes, Dados Criminais, Fato e Pedido, Anexos, Outras Informações e 
Audiência Extra Pauta.  

A única inovação está neste último campo, onde constará o Protocolo Agendamento/Data da 
Audiência e Hora da Audiência preenchidos de forma automática, conforme ilustrado na imagem abaixo: 
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Imagem 2 – Print da Tela da Máquina de Homologação do Cadastro de Processos 

 

Frise-se que a maioria dos Protocolos para Distribuição já virão com a audiência reservada. 
Somente em situações excepcionais, como sistema fora do ar no momento da Ocorrência Policial, que 
necessitará da marcação da audiência pela Unidade Jurisdicional e expedição de mandados.  

Nestes casos, é interessante que a Distribuição coloque um lembrete para a Unidade no campo 
observações no momento da distribuição da ação. Frise-se que é na Secretaria do Juízo para qual o 
processo foi distribuído que será feita a marcação da audiência preliminar e as intimações necessárias. 

Distribuído o processo, no campo Localização, conterá a informação de que o Registro eletrônico 
é referente a um protocolo de Reserva de Audiência, que virá grafado juntamente com o horário e data 
do peticionamento, conforme indicado na seta do canto inferior direito da imagem abaixo: 
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Imagem 2 – tela da máquina homologação do Distribuidor do Fóruns Integrados III 

Automaticamente, a audiência referente ao Protocolo da Reserva já ficará marcada no Sistema, 
conforme ilustrado na imagem acima (seta superior esquerda).  

No campo Localização constará a informação da Audiência Preliminar designada para o dia e 
horário vinculados ao Protocolo da Reserva.  

A Unidade poderá conferir a intimação das partes abrindo o anexo da Distribuição, onde estará 
a Ocorrência Policial com a anotação do número do Protocolo da Reserva, data/horário da audiência e 
intimação das partes. 

Atenção! A sistemática de agendamento prévio das audiências preliminares passa a ser 
adotada exclusivamente para os Juizados Criminais de Aracaju, Itabaiana e São Cristóvão, a partir de 08 
de maio de 2018. 


