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DESPACHO
1. Trata-se de Consulta formulada pela Desembargadora Lenice
Bodstein, Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar,
na
qual
solicita
“[...]
autorização
para
que
os
distribuidores/escrivanias promovam o correto cadastramento dos feitos
relacionados à Lei 11.340/2006, bem como insiram regularmente os dados
processuais relacionados à violência doméstica no Sistema Virtual, a fim de
que esta Coordenadoria possa extrai a real estatística da Mesa da CEVID e
promover a transparência exigida pelo Conselho Nacional de Justiça para o
cumprimento da Meta 8”.
2. Sobre a necessidade de preenchimento de dados processuais pela
escrivania/secretaria, bem como a necessidade de atualização, prevê o Capítulo
7, Seções 1 e 2, da Instrução Normativa 5/2014, a qual institui normas para
implementação e funcionamento do Sistema Projudi na competência criminal:
“CAPÍTULO 7
DOS CADASTROS NO SISTEMA PROJUDI CRIMINAL
SEÇÃO 1
7.1.1 As telas de cadastro deverão ser preenchidas pela escrivania/secretaria e
mantidas atualizadas de acordo com a movimentação processual verificada.
SEÇÃO 2
DA CAPA DO PROCESSO
7.2.1 É obrigatório o preenchimento de todos os dados da capa do processo
eletrônico, cabendo ao Juiz a fiscalização, em inspeção permanente, quanto à
atualização dos campos destinados às anotações referentes aos feitos”.

Ainda, sobre a necessidade do cadastro na autuação de inquéritos
ou processos que envolvam violência doméstica, para tramitação prioritária,
dispõe o item 2.3.2.1 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral:
“2.3.2.1 - Serão especialmente destacadas as autuações
processos, a fim de que tenham tramitação prioritária:

de

inquéritos

e/ou

[...] V - que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher; [...]”.

Assim, os servidores das Unidades Judiciárias devem atentar para
a necessidade de cadastro e atualização de dados relativos aos processos em
andamento que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, por se
tratar de medida que permite o acompanhamento e a formulação de estatísticas
pelo Poder Judiciário.
Vale frisar que tais informações são constantemente prestadas ao
Conselho
Nacional
de
Justiça,
em
cumprimento
das
Metas
por
aquele
Órgão traçadas, entre elas a Meta 8, mencionada pela Solicitante.
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Logo, é de suma importância que os cadastros sejam regularmente
preenchidos e atualizados, para garantir a fidedignidade dos dados informados
e permitir a adoção pontual de providências no caso de descumprimento.
Portanto,
considerando
os
argumentos
expostos,
defiro
o
solicitado no presente expediente, com a expedição de Ofício-Circular,
determinando-se aos Magistrados e Servidores das Varas Criminais e de
Violência Doméstica que atentem aos termos do disposto no Capítulo 7, Seções 1
e 2, da Instrução Normativa 5/2014, bem como ao item 2.3.2.1 do Código de
Normas desta Corregedoria-Geral, para o correto cadastramento e atualização
dos dados relativos aos processos em andamento referentes à matéria.
3. Expeça-se Ofício-Circular conforme determinado.
4. Dê-se ciência à Desembargadora Lenice Bodstein, Coordenadora
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.
5. Em seguida, encerre-se o presente expediente.
Curitiba, data gerada pelo sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em
04/12/2017, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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