
PROJUDI – PANORAMA GERAL

Neste momento apresentaremos, em linhas gerais, o sistema Projudi, apontando 

os pontos principais da sua página principal e as peculiaridades que possam decorrer da 

sua utilização:

1. Acesse o sistema “Projudi  2”,  no link <https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/>,  com a

devida inserção do login e senha:

2. Você deverá solicitar habilitação na Promotoria de Justiça de sua atuação, através

do  e-mail projudi@mppr.mp.br.  Você  poderá  estar  habilitado  em  mais  de  uma

Promotoria de Justiça simultaneamente. Nesse caso, ao acessar o sistema, poderá

selecionar qual Promotoria de Justiça deseja acessar:

 

https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/
mailto:projudi@mppr.mp.br


3. Para modificar a área de atuação (Promotoria de Justiça), basta clicar em “Outros”

→ “Área de atuação”, que o sistema retornará à tela inicial:

4. Ao  acessar  a  Promotoria  de  Justiça  desejada,  você  será  encaminhado  à  tela

principal do sistema:

5. Os  processos  ou  procedimentos  estarão  divididos  nas  abas,  em  geral  pela

natureza da remessa ao Ministério Público (v.g.  manifestações, ciências etc.) e,

como regra, aparecerão aqueles que estão aguardando recebimento. É possível

modificar  o  modo  de  exibição  para  os  já  recebidos,  e  que  estão  aguardando

análise:



6. O Promotor de Justiça possui 10 (dez) dias para receber os processos que estão

na página “aguardando análise”. A data de envio ao Ministério Público e a data

limite  para recebimento,  bem como o prazo para a manifestação,  são exibidos

conforme  imagem.  Após  transcorrido  esse  período,  o  processo  será  recebido

automaticamente. Para receber o processo, clique em “analisar”.

Obs1:  O prazo para  manifestação  só  começará  a  fluir  após o  recebimento  do

processo.

Obs2: Caso haja mais de um Promotor de Justiça habilitado na mesma Promotoria

de Justiça, decorridos os 10 (dez) dias o processo será recebido automaticamente

e atribuído de forma aleatória a um dos Promotores de Justiça habilitados.

Obs3: É possível acessar o processo sem recebê-lo, bastando clicar sobre o seu

número.

7. Na aba de “ciências” estarão, via de regra, os processos remetidos para ciência.

Há que se destacar, no entanto, que as remessas não são automáticas, mas feitas



pelos  servidores,  que,  por  vezes,  podem  remeter  um  processo  de  forma

equivocada, na aba não correspondente. Assim, é sempre recomendável verificar a

finalidade do processo, em todas as abas.

Nas ciências, a manifestação nos autos não é obrigatória,  eis que a devolução

ficara registrada nos autos eletrônicos e será considerada como ciência.  Desta

forma, caso não deseje manifestar expressamente, por manifestação, a ciência nos

autos,  basta clicar  na opção “dispensar  juntada”.  Os autos serão devolvidos,  a

ciência estará efetuada e constará no andamento do processo eletrônico.

Destaca-se  que  a  ciência  de  sentença  deve  ser  registrada  de  acordo  com  a

procedência (“Ciência de sentença favorável”, “Ciência de Sentença desfavorável”

e  “Ciência  de  sentença  parcialmente  favorável”),  para  fins  de  preenchimento

correto do RAF.

8. Na  aba  “Aguardando  análise”,  aparecerá  o  nome  do  Promotor  de  Justiça  que

recebeu os autos. Também, ao lado do prazo estipulado para manifestação, a data

de recebimento e a data final do prazo. Quando um assessor ou estagiário tiver

incluído  uma minuta  de manifestação,  aparecerá  a  identificação dele  (CPF)  na

“Pré-análise”, bem como a data da inclusão da minuta:



Curitiba, junho de 2017.

Equipe do CAOP das Promotorias Criminais,

do Júri e de Execuções Penais


