
 

Redistribuição e Desmembramentos – Adolescente Infrator  
As alterações permitirão o tratamento das informações relacionadas ao histórico de 

adolescente em conflito com a lei, a inclusão de movimentações e alertas para 

notificação dos usuários, tudo isso referente à redistribuição e desmembramento de 

processos. 

 

• Processo de conhecimento da área infracional redistribuído para outra vara do 

mesmo foro, com processo de execução em andamento: 

o Cria uma pendência no processo de execução com o seguinte texto: 
 

DD/MM/YYYY HH:MM - Processo de origem <nº do processo de 
origem> redistribuído para <nome da vara>; 
 

o Gera a movimentação interna no processo de execução: 
Descrição: “Processo de origem redistribuído ”. 
 

• Se a redistribuição, para outra vara do mesmo foro, ocorrer no processo de 

execução e existir um processo de conhecimento vinculado, o sistema: 

 
o Cria uma pendência no processo de origem com o seguinte texto: 

 
DD/MM/YYYY HH:MM - Processo de execução <nº do processo de 
origem> redistribuído para <nome da vara>; 
 

o Gera a movimentação interna no processo de origem: 
Descrição: “Processo de execução redistribuído”. 
 

 
 A redistribuição entre varas não gera evento no histórico do adolescente. 

 

Quando um processo da área infracional for distribuído para outro foro o sistema 

realiza a cópia dos dados do histórico do adolescente em conflito com a lei para o foro 

destino e notifica o processo de origem/execução sobre a redistribuição deste outro 

processo: 

 

• Se a redistribuição a outro foro ocorrer no processo de conhecimento e existir 

um processo de execução em andamento (não cancelado), o sistema realiza as 

seguintes ações:  



 

 
o Cria uma pendência no processo de execução com o seguinte texto: 

 
DD/MM/YYYY HH:MM - Processo de origem <nº do processo de 
origem> redistribuído para <nome do foro>/<nome da vara>; 

 
o Gera a movimentação interna no processo de execução: 

Descrição: “Processo de origem redistribuído”. 
 

• Se a redistribuição a outro foro ocorrer no processo de execução e existir um 

processo de conhecimento vinculado o sistema: 

 
o Cria uma pendência no processo de origem com o seguinte texto: 

 
DD/MM/YYYY HH:MM - Processo de execução <nº do processo de 
origem> redistribuído para <nome do foro>/<nome da vara>; 
 

o Gera a movimentação interna no processo de origem 
Descrição: “Processo de execução redistribuído”. 

 
A redistribuição não gera evento no histórico do ACL. 

 

No caso de redistribuição entre foros, a pendência e a movimentação interna é gerada 

somente depois do processo ser recebido. 

 

 


