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DESPACHO
SEI Nº 0043578-10.2018.8.16.6000
1. Trata-se de Consulta formulada pelo Departamento de Tecnologia da Informação
e Comunicação sobre a obrigatoriedade da juntada do comprovante de cumprimento de mandado de
prisão e de alvará de soltura ao cadastro do Sistema Projudi.
Esclarece que, com a inclusão do Sistema eMandado no Sistema Projudi, há
inclusão automática do cumprimento em movimento específico no Sistema Projudi, o que torna
possível dispensar a juntada da anterior certidão de cumprimento emitida pelo Sistema
eMandado, prevista no Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça.
Encaminhado o expediente à Assessoria Correcional, apresentou-se parecer
(3063591) pela dispensa da obrigatoriedade da emissão de documento próprio de “comprovante de
cumprimento” do Sistema Projudi, para vinculação ao processo.
2. Acolho o parecer da Assessoria Correcional (3063591).
Consta no item 6.14.12[1] do Código de Normas, no item 4.1.4[2] da Instrução
Normativa nº 5/2014 e no item 1.3.1.1[3] da Instrução Normativa Conjunta nº 8/2016, que
é necessária a juntada do “comprovante de cumprimento”, emitido pelo Sistema eMandado, ao
Sistema Projudi para comunicação do cumprimento de mandado de prisão ou alvará de soltura.
Diante da implantação dos mandados de prisão e alvarás de soltura no Sistema
Projudi, no qual ficam registradas todas as expedições, com acesso ao documento de ordenação
e das datas de cumprimento por parte da Autoridade Policial ou Administrativa,
automaticamente lançadas pelo Sistema integrado da Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Administração Penitenciária - SESP, não se vislumbra a necessidade da expedição do
comprovante de cumprimento pelo Projudi, o que dispensa a determinação de juntada aos
respectivos processos.
Em face da modernização da ferramenta do Sistema Projudi e da simplificação do
procedimento por parte das Unidades Judiciárias, há necessidade de expedição de OfícioCircular para Magistrados e servidores do Poder Judiciário deste Estado, no intuito de
orientá-los quanto à dispensa do cumprimento das determinações do Código de Normas e demais
normas, que deverão ser futuramente alteradas.
3. Expeça-se Ofício-Circular aos Magistrados e servidores das Unidades
Judiciárias, para orientá-los quanto à dispensa da expedição do comprovante de cumprimento
dos mandados de prisão e alvarás de soltura, diante da implantação da nova ferramenta no
Sistema Projudi.
4. Encaminhe-se o expediente à Comissão de Alteração do Código de Normas para
atualização do texto.

DTIC.

5. Comunique-se ao Departamento de Tecnologia da Informação e da Comunicação –

6. Após, encerre-se o presente expediente.
Curitiba, data gerada pelo Sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
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[1] 6.14.12 - É obrigação de escrivães e secretários, nos dias em que houver expediente forense, a
consulta no Sistema eMandado e, para os responsáveis pelas varas criminais, no Sistema
Informatizado do Cartório Criminal - SICC. Havendo lançamento a respeito de mandado expedido pela
respectiva vara ou secretaria, deverá imprimir a informação do cumprimento ou recolhimento do
mandado, assim como fuga e outras ocorrências, advinda da autoridade policial ou da unidade
prisional, juntando 248 o documento aos autos do processo a que se refere, que serão encaminhados à
conclusão de imediato.
[2] 4.1.4 O “comprovante de cumprimento” expedido pelo Sistema eMandado, tanto do mandado de
prisão, quanto do alvará de soltura, deverá ser digitalizado e juntado aos respectivos autos, não
se admitindo outro tipo de documento que comunique a prisão ou a soltura.
[3] 1.3.1.1 - Os Magistrados deverão acompanhar seus servidores no levantamento dos autos relativos
à medida cautelar de internação, execução de medida de segurança, prisão provisória e execução de
pena em regime semiaberto harmonizado, regularizando a emissão dos respectivos mandados no sistema
eMandado no prazo máximo e improrrogável de trinta (30) dias, assim como da atualização das
situações prisionais no PROJUDI, com a vinculação dos mandados e dos comprovantes de cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em 06/07/2018, às 19:56,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador
3063601 e o código CRC A824B309.

0043578-10.2018.8.16.6000

3063601v9

https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3388556&infra_sistem…

2/2

