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PORTARIA 

 

O Promotor de Justiça com atribuições perante o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções 

Penais, no uso das atribuições previstas no art. 74 e 75, inciso I, alíneas 

“a” e “e”, e inciso III, da Lei Complementar Estadual 085/99 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Paraná), e no art. 5º, inciso VII, do 

Ato Conjunto nº 02/2010 - PGJ-CGMP, e considerando o lançamento, em 

06.02.2015, pelo Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça, do 

“Projeto Audiência de Custódia”, como política nacional na área criminal, 

na forma de projeto piloto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

para extensão aos demais Estados da Federação, e tendo em vista sua 

aventada implantação subsequente no Tribunal de Justiça do Paraná, na 

forma noticiada informalmente por seu Presidente, por ocasião de reunião 

realizada no TJ-PR, em 24.02.2015, com participação de integrantes 

daquele órgão, do Procurador-Geral de Justiça e de integrantes da 

SUBPLAN, da Corregedoria-Geral e deste CAOP, resolve instaurar 

 

P R O C E D I M E N T O   A D M I N I S T R A T I V O 

 

destinado ao acompanhamento do desenvolvimento do mencionado 

“Projeto Audiência de Custódia”, objetivando sua paralela projeção, 

adequação e compatibilização à realidade estrutural e funcional do 

Ministério Público do Paraná, de forma a contribuir à oportuna edição de 

respectivos atos e instruções internas para futura implementação do projeto 

específico no âmbito do Estado do Paraná, determinando-se, para tanto, o 

cumprimento das seguintes diligências preliminares: 
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1. Registre-se no sistema PRO-MP, autuando-se como Procedimento 

Administrativo; 

2. Junte-se aos autos (a) impressos contendo matérias veiculadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, que noticiam o lançamento do “Projeto 

Audiência de Custódia” no TJ-SP, em 06.02.2015, bem como a possível 

extensão do projeto ao Estado do Paraná, haja vista seu informado 

interesse de adesão; (b) cópia do Provimento Conjunto nº 03/2015, de 

22.01.15, da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de São Paulo, que regulamentou a execução do 

projeto naquele Estado; 

3. Considerando-se, pois, o atual desenvolvimento do Projeto Audiência de 

Custódia, como projeto piloto inaugural no Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, reputa-se conveniente e importante ao objeto delimitado 

aos presentes autos o deslocamento de integrantes deste CAOP ao 

Município de São Paulo, para conhecimento, in locu, da dinâmica dos 

trabalhos então concretamente desenvolvidos pelos operadores do 

direito, da estrutura administrativo-funcional multidisciplinar agregada 

ao projeto e da dimensão do respectivo suporte normativo, o que poderá 

representar grande subsídio à idealização das providências internas a 

serem adotadas pelo Ministério Público para futura implantação do 

“Projeto Audiência de Custódia” no âmbito do Estado do Paraná. Para 

tanto, oficie-se à SUBADM, solicitando-se a disponibilização de 

recursos financeiros para custeio respectivo; 
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4. Após integral cumprimento do item 3, retornem os presentes autos para 

ulteriores deliberações.  

Curitiba, 05 de março de 2015. 

        

                   Maurício Cirino dos Santos 

                                   Promotor de Justiça 

    CAOP – Área Criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


