
















PROTOCOLO 4931/2020-MPPR

INTERESSADO Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

OBJETO Suspensão dos prazos em todas as competências criminais
e infracionais, exceto execuções penais

CONTEÚDO Parecer nº 06/2020 – NA/SUBPLAN

Senhora Subprocuradora-Geral de Justiça,

Trata-se  de  ofício  relativo  ao  protocolo  SEI  nº  0025399-

57.2020.8.16.6000/TJPR, encaminhado pela egrégia Presidência do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná ao douto Procurador-Geral de Justiça do Estado do

Paraná, cientificando o Ministério Público do Estado do Paraná a respeito de

limitações  do  sistema  Projudi  que  impediram  o  cumprimento  do  Decreto

Judiciário nº 172/2020 no que tange à continuidade dos prazos processuais para

réus presos e adolescentes apreendidos mesmo durante a suspensão dos prazos

processuais pela crise da COVID-19 (fls. 03/05).

A  colenda  Procuradoria-Geral  de  Justiça  encaminhou  cópia

deste  ato  do  Tribunal  de  Justiça  aos  CAOPs  Criminal  e  da  Infância  e

Juventude, à Corregedoria-Geral de Justiça e a esta Subprocuradoria-Geral de

Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional configurando-se o ensejo

para apresentação das vertentes considerações.



I.  DA  PREVISÃO  NORMATIVA  E  DE  SUA

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO SISTEMA PROJUDI

O Decreto Judiciário nº 172/2020-D.M., ampliado pelo Decreto

Judiciário nº 227/2020-D.M., estabeleceu a suspensão dos processuais durante

a crise da COVID-19 nos seguintes termos:

“Art.  1º.  Ficam  suspensos os  prazos  processuais  e
administrativos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Paraná no período de 19 de março a 30 de abril  de 2020,
exceto o  relativo  à  retirada  do feito  do  Plenário  Virtual  e
ressalvados aqueles referentes à movimentação na carreira da
magistratura e aos de competência criminal e da infância e
juventude,  que  envolvam  réu  preso,  adolescente
apreendido ou internado” (data final ampliada para 04 de
maio de 2020, conforme artigo 2º do Decreto Judiciário nº
227/2020-D.M.).

Contudo,  durante  a  implantação  destas  normas  no  sistema

PROJUDI, o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Tribunal de Justiça (DTIC/TJPR) constatou que “o sistema Projudi não possui

atualmente em seu controle automatizado de prazos a capacidade de avaliar a

suspensão de prazo considerando a situação prisional  da parte,  assim como

apreensão ou internação de adolescente, de forma a não ser possível atender de

imediato as regras definidas para os prazos… no Decreto” (fl. 03) 

Em  virtude  desta  limitação,  a  douta  Presidência  do  TJ-PR

determinou  ao  DTIC  que  “registre  a  suspensão  dos  prazos  em  todas  as

competências criminais  e  infracionais,  exceto execuções  penais,  cabendo às

respectivas  secretarias  manter  controle  manual  dos  prazos  nos  processos

envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos ou internados” (fl. 05). 



II. DA SUGESTÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Como ressaltado pela colenda Presidência do TJ-PR,  a norma

estabelecida  continua  sendo  a  não  suspensão  dos  prazos  nos  processos

envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos ou internados. É dizer,

apenas não há controle automatizado desta suspensão, exibindo o Projudi

mensagem errônea  a respeito  desse controle de prazos em casos tais,  mas

persiste  a  obrigação  funcional  de  zelar  para  o  cumprimento  desses  prazos

processuais. 

Assim  sendo,  sugere-se  a  adoção  das  seguintes  providências

pelo Ministério Público:

a)  solicitar  ao  egrégio  TJ-PR que  implante,  com  urgência,

mecanismo no Projudi que permita tratar  separadamente as  regras de prazo

para réus presos e adolescentes internados ou apreendidos; e 

b) solicitar à douta Corregedoria-Geral do Ministério Público

e  aos  CAOPs Criminal  e  da  Criança  e  do  Adolescente que  informem e

orientem os membros e as unidades do Ministério Público do Estado do Paraná

no sentido de que: 

b.1)  o Projudi está exibindo mensagem errônea a respeito do

controle  de  prazos  nos  processos  envolvendo  réus  presos  e  adolescentes

apreendidos  ou  internados,  em  razão  do  que  a  Presidência  do  e.  TJPR

determinou às respectivas secretarias  judiciais  manter  controle manual dos

prazos nos processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos ou

internados; 



b.2) as Promotorias e Procuradorias de Justiça com atribuições

para oficiar em processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos

ou internados devem zelar para que as secretarias judiciais cumpram este

controle manual estabelecido pela Presidência do e. TJPR; e 

b.3) as Promotorias e Procuradorias de Justiça com atribuições

para oficiar em processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos

ou internados devem zelar para que, no dia 04 de maio de 2020, o retorno da

fluência  dos  prazos  processuais  no  Projudi  seja  acompanhado  de  correção

desses prazos pelas serventias judiciais em processos envolvendo réus presos e

adolescentes apreendidos ou internados.

Curitiba, 28 de abril de 2020. 

Murilo Cezar Soares e Silva

Promotor de Justiça

NA/SUBPLAN



PROTOCOLO 4931/2020-MPPR

INTERESSADO Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

OBJETO Suspensão dos prazos em todas as competências criminais
e infracionais, exceto execuções penais

Acolho o Parecer nº 06/2020-NA/SUBPLAN.

Encaminhe-se as sugestões objeto desse parecer, por
meio  de  cópia  integral,  às  colendas  Procuradoria-
Geral  de  Justiça,  Corregedoria-Geral  do  Ministério
Público  e  CAOPs  Criminal  e  da  Criança  e  do
Adolescente para apreciação. 

Curitiba, 28 de abril de 2020.

Samia Saad Gallotti Bonavides

Subprocuradora-Geral de Justiça

para Assuntos de Planejamento Institucional


