
PROJUDI – ASSESSORES

Neste momento apresentaremos, em linhas gerais, o funcionamento do sistema 

para atuação conjunta entre o Promotor de Justiça e os assessores ou estagiários:

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

devida inserção do login e senha:

2. Assessores e estagiários já cadastrados no Projudi poderão ser vinculados ao perfil

do  Promotor  de  Justiça.  Eles  terão  acesso  limitado,  visualizando  somente  os

processos que já  houverem sido  recebidos (aba aguardando análise).  Poderão

adicionar minutas de manifestações, que ficarão aguardando análise do Promotor

de Justiça. 

Para adicionar um estagiário ou assessor, clique em “Opções” → “Meus dados e

assessores”.  Clique na aba “Assessores”.  Nesta aba, aparecerão assessores já

adicionados.  Para  adicionar  um  novo  assessor,  clique  em  “adicionar”.  Após,

preencha os dados e clique em salvar:

https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/


3. 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:

4. Para analisar a minuta juntada pelo assessor, clique sobre o CPF, na “Pré-análise”.

Serão exibidos os dados do documento inserido:



5. Há duas formas de inserção de documentos pelo assessor: a) ele poderá incluir o

arquivo  da  minuta,  em  formato  PDF  ou  .odt;  ou  b) poderá  inserir  o  texto

diretamente no editor de textos do Projudi. 

No primeiro  caso,  o  Promotor  de  Justiça  poderá  baixar  o  arquivo da minuta  e

efetuar a correção. Caso não seja necessária qualquer correção, poderá clicar no

botão “Prosseguir análise”, incluindo a “Descrição” (nome que aparecerá nos autos

eletrônicos.  V.g.  Atestado atualizado) e clicando em “Salvar e concluir”, caso em

que o documento estará pronto para ser assinado:



6. Caso seja necessário, você poderá descartar o arquivo incluído pelo assessor, ou

devolvê-lo para que sejam feitas correções:

Curitiba, junho de 2017.

Equipe do CAOP das Promotorias Criminais,

do Júri e de Execuções Penais


