








“Art. 2º-Acrescer o item 4.2 ao Capítulo XII das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

4.2. Ao receber a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz designado para atuar no plantão, na forma do artigo 310, 
incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou 
conceder a liberdade provisória, vedada a conversão em diligência.”

“Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz designado para atuar no plantão, na 
forma do art. 310, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante 
em preventiva ou conceder a liberdade provisória, vedada a conversão em diligência.”

“Art. 321. Ausentes os 
requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso,
as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”



“que a norma impugnada vulnera, diretamente, o princípio da independência 
funcional do juiz, motivo pelo qual está eivada também de vício material”

“A audiência de custódia e, mais propriamente, o contato pessoal e direto com o custodiado, 
bem como o debate com as partes auxiliam na formação da convicção do juiz. Entretanto, ainda assim, em casos extremos e 
excepcionais, dadas as circunstâncias concretas, o pronunciamento judicial definitivo acerca da manutenção (ou não) da prisão 
em caráter cautelar pode não prescindir de diligências prévias a serem ordenadas pelo juiz. Isso não significa, ressalte-se bem,
que se possa admitir a indefinida e irrazoável postergação da decisão judicial a respeito da manutenção (não) da privação de 
liberdade em caráter cautelar, mas sim que, excepcionalmente, havendo necessidade de se determinar diligências prévias para 
a formação da convicção judicial, o juiz competente, inclusive o plantonista, deve decidir o quanto antes, ou seja, com a maior
celeridade possível.”

Art. 1.134-A. Para apreciação urgente pelo juiz de plantão, ainda que fora do expediente, é obrigatória a distribuição 
eletrônica prévia da medida cautelar criminal pela autoridade policial, salvo indisponibilidade do sistema.

(omissis)
§ 4º Na Capital o acionamento do juiz e envio das peças para conhecimento será feito pelo CEPOL - Centro de Operações da 

Polícia Civil. Recebida a decisão proferida pelo juiz, a autoridade policial responsável pelo CEPOL a encaminhará, juntamente 
com todas as demais peças produzidas, ao distribuidor criminal central, através de endereço eletrônico específico, e à autoridade 
policial solicitante, que fará a inclusão nos autos eletrônicos tão logo possível.”. (sem grifos no original).

“§ 4º Na Capital o acionamento do juiz e envio das peças para conhecimento será feito pelo CEPOL - Centro de Operações 
da Polícia Civil. Recebida a decisão proferida pelo juiz, a autoridade policial responsável pelo CEPOL a encaminhará, juntamente
com todas as demais peças produzidas, ao distribuidor criminal central e ao Plantão Criminal da Capital, através dos endereços 
eletrônicos específicos, que providenciarão sua inclusão nos autos eletrônicos imediatamente.”

Sub censura







NOTA: EVENTUAIS PROCESSOS ADIADOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PODERÃO 
SER FORMULADOS NO DIA DA SESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, I E III, DO RITJSP; ADMITINDO-SE TAMBÉM 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER 
ENDEREÇADO PARA O E-MAIL OEADM@TJSP.JUS.BR, ATÉ AS 18 HORAS DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, II, DO RITJSP, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO 
(NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO). MEMORIAIS PODERÃO 
SER ENCAMINHADOS PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES, DISPONÍVEIS 
PARA CONSULTA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais.

Processo Adiado

Processos Novos





das pautas de julgamento do Colégio 
Recursal d

 da 2ª Circunscrição Judiciária – São Bernardo do Campo.


