
 

Rotina Diferenciada de Trabalho | VEP 
 

Determinação pelo Juízo de Ordem de Serviço, essencialmente baseada na aplicação da rotina de trabalho 
prevista na Instrução Normativa Conjunta nº 01/2017 da Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, levando em consideração os lapsos temporais previstos no 
procedimento SEI 0068076-05.2020.8.16.6000 (adiantamento de 6 meses para progressão do regime 
fechado), haja vista recente provocação endereçada pela Secretaria de Segurança Pública à Presidência do 
TJPR e PGJ/MPPR. 
 

1) Extração de relação (lista) com nome e número do processo de todos os presos que estejam dentro do 
requisito temporal estabelecido pelo Comitê de Crise (com lapso temporal para progressão ao regime 
semiaberto em até 6 (seis) meses, a partir de 17/08/2020) 

* (lista extraída do próprio sistema eletrônico, que leva em conta os dados inseridos pelas próprias 
serventias); 

2) Envio da lista para os setores de inteligência da SESP, para o GAESP e Defensoria Pública 10 dias antes da 
data prevista para o início das atividades processuais propriamente ditas; 

3) A secretaria da VEP inicia a filtragem dos processos da lista que atendam aos requisitos objetivos e 
subjetivos, com a juntada em cada processo de relatório do Oráculo e do SPR/SIGEP, realizando uma 
conferência prévia dos dados nesses sistemas com os dados lançados no SEEU. 

3.1) Em primeiro lugar, o técnico verifica se todas as condenações constantes no relatório do Oráculo já estão 
implantadas no SEEU. Caso exista alguma condenação que ainda não tenha sido computada, o técnico 
importa a guia de execução pelo sistema (o que atualizará automaticamente o cálculo, acrescentando a nova 
pena) e promove a conclusão posterior para unificação das penas, retirando o processo da rotina de trabalho, 
uma vez que o preso não mais estará dentro do prazo de 6 meses de progressão. 

3.2) Em seguida, a data-base é verificada, levando-se em consideração a última decisão judicial a respeito. A 
mera instauração de incidente para apuração de falta grave já altera a data-base e, consequentemente o 
cálculo. Se a falta for mantida, o feito segue como está; se vier a ser afastada, o sistema retoma o cálculo 
anterior. 

3.3) Caso se identifique falta que não esteja computada no sistema, o servidor fará a sua inclusão no sistema 
e, em razão da alteração do cálculo, o feito será excluído da rotina de trabalho. 

3.4) A ausência de faltas graves no relatório - ou constatado o decurso do lapso temporal depois de sua 
anotação - implicará o preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário. 

4) O serventuário com fé pública lavra certidão explicitando a devida conferência e o preenchimento dos 
requisitos objetivos e subjetivos, sem caráter meritório, e o feito fica à disposição das partes por 10 dias;  

4.1) O processo constará na aba de “incidentes pendentes”, sendo possível também a pesquisa pelo SEEU. 

4.2) Serão inseridos nesta aba até 50 incidentes a cada dia, seguindo a ordem de proximidade do prazo para 
a progressão.  

4.3) O número de cada processo inserido nesta aba constará em tabela excel, a qual será disponibilizada às 
partes, até que se implante no sistema a função “agrupador” às partes interessadas. 

5) A ausência de manifestação ao final do prazo ou mediante manifestação antecipada será considerada 
ausência de impugnação ao preenchimento dos requisitos para a progressão; 

6) Com ou sem impugnação, ao final do prazo, os autos serão conclusos para decisão. 

7) No caso de impugnação será adotado o rito ordinário. 

8) Em todos os casos haverá cientificação das partes, iniciando o prazo recursal. 

 



MODELO DE CERTIDÃO QUE SERÁ JUNTADA NOS RESPECTIVOS AUTOS 
 
 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANA  

TJPR - COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA  
1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - SEEU  

Avenida João Gualberto, 741 - 3º andar - Alto da Gloria - Curitiba/PR - CEP: 80.030-000 - Fone: (41)3250-5050 -  
E-mail: CTBA-73VJ-S@tjpr.jus.br 

Autos nº. XXXXXXXXXX 

 

Processo: XXXXXXXXXX 

Processual: Execução da Pena 

Assunto Principal: Pena Privativa de Liberdade 
Data da Infração: Data da infração não informada 

Polo Ativo(s): ESTADO DO PARANÁ (CPF/CNPJ: 76.416.940/0001-28) 

Praça Nossa Senhora da Salete, S/N - Centro Cívico - CURITIBA/PR - CEP: 80.530-909 

Polo Passivo(s)             XXXXXXXXXXXXX 
 

Certifico que: 

1. O nome do reeducando foi listado pelo sistema PROJUDI por ter cumprido os requisitos estabelecidos no SEI TJPR0068076-

05.2020.8.16.6000, nos termos da Instrução Normativa Conjunta 01/2017, o qual será submetido à posterior homologação pelo 

Juízo; 

2. Confrontei os dados implantados no sistema com os dos relatórios SESP, Oráculo e SPR e não encontrei divergências ou 

pendências prisionais registradas no sistema; 

3. Conferi a exatidão da data-base (xx/xx/xxxx) de acordo com as decisões judiciais anteriores, frações e tempo de 

cumprimento de pena, com Pena Total: 5a0m0d e Pena Cumprida Até Dt Atual: 1a8m14d; 

4. Tendo em vista os itens acima, procedi à incidência da Instrução Normativa Conjunta 01/2017, com ciência ao Ministério 

Público da instauração do incidente; 

5. Em não havendo a impugnação mencionada na citada Instrução Normativa no prazo de 10 dias, e em havendo a 

homologação judicial, será o feito encaminhado ao setor de cumprimento no sistema, com expedição de alvará de soltura 
- a ser cumprido integralmente, se por outro motivo não estiver preso -, e cientificado o Ministério Público. 

 

 

Curitiba, 17 de agosto de 2020. 

 
Técnico Judiciário 
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PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DO PARANÁ 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 

Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios 
 
 

Ordem de serviço nº 02/2020 
 

 
CONSIDERANDO a aplicação da rotina de trabalho prevista na Instrução 

Normativa Conjunta nº 01/2017 da Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná e levando em consideração os lapsos temporais previstos no 
procedimento SEI 0068076-05.2020.8.16.6000 (adiantamento de 6 meses para progressão do 
regime fechado para o semiaberto), em razão de provocação endereçada pela Secretaria de 
Segurança Pública à Presidência do TJPR e PGJ/MPPR, para instauração de Regime Especial de 
Atuação no âmbito dessa Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedorias dos 
Presídios, determino à Secretaria que: 

 
1) A partir de lista extraída do SEEU dos processos de todos(as) 

os(as)reeducandos(as) que estejam dentro do requisito temporal estabelecido pelo Comitê de 
Crise, qual seja, com lapso temporal para progressão do fechado ao regime semiaberto em até 
6 (seis) meses, a partir de 17/08/2020, realize a filtragem dos que atendam aos requisitos 
objetivos e subjetivos, promovendoa juntada em cada processo dos relatório sextraídos do 
Oráculo e do SPR/SIGEP, realizando uma conferência prévia dos dados nesses sistemas com os 
dados lançados no SEEU; 

 
2) Proceda à conferência se todas as condenações constantes no relatório do 

Oráculo já estão implantadas no SEEU. Caso exista alguma condenação que ainda não tenha sido 
computada, a guia de execução deverá ser implantada, o que atualizará automaticamente o 
cálculo, acrescentando a nova pena, promovendo a conclusão posterior para unificação das 
penas, retirando o processo da rotina de trabalho estabelecida para o Regime Especial de 
Atuação; 

 
3) Verifique a correção da data-base, em conformidade com a data da 

primeira prisão, última progressão ou última homologação de data-base, o que for o caso, 
conforme as decisões judiciais presentes nos autos; 

 
4) Verificada a existência de falta grave que não esteja computada no 

sistema, instaure-se o incidente e verifique se já houve a juntada do PAD nos autos, solicitando-
se a unidade prisional no caso de não ter sido juntado, ou tendo havido a juntada, abra-se vista 
às partes, com a exclusão do feito do regime especial de atuação; 

 
5) Inexistente a anotação de falta grave no relatório ou constatado o decurso 

do lapso temporal depois de sua anotação (6 meses, em conformidade com o art. 81, I, do 
Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná), o serventuário com fé pública lavra certidão 
explicitando a devida conferência, sem caráter meritório, instaura o incidente pendente e o feito 
fica à disposição das partes por 10 dias (constando na aba de “incidentes pendentes”); 

 
6) Serão inseridos na aba de incidentes pendentes 50 processos por dia, a 

partir do dia 17/08/2020, seguindo a ordem de proximidade do prazo para a progressão, sendo 
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que cada um desses processos, assim que instaurado o incidente, será também incluído em uma 
tabela do excel, a qual também será disponibilizada às partes para consulta; 

 
7) Transcorrido o prazo de 10 dias, sem impugnação, os autos serão 

conclusos para decisão. Havendo impugnação, deverá ser intimada a defesa para manifestação. 
 
8) Com a decisão de homologação lançada nos autos, devem as partes serem 

cientificadas de seu teor e o setor de expedição dar o devido cumprimento da ordem no sistema. 
 
Curitiba, 17 de agosto de 2020. 
 
 

Ana Carolina Bartolamei Ramos 
Juíza de Direito Substituta 


