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Ofício 014/2021   Curitiba, 08 de Março de 2021. 
 
 

 
 
  
Senhora Representante do Grupo Interinstitucional de 

Gênero, 
 
A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, entidade de classe que congrega Promotores (as) e Procuradores (as) de 
Justiça em exercício e aposentados do Estado do Paraná e instituição integrante 
deste Grupo Interinstitucional sobre Igualdade de Gênero no sistema de justiça do 
Estado do Paraná, vem, por intermédio do presente expediente, manifestar-se nos 
seguintes termos: 

1. Em data de 18 de fevereiro de 2021, o E. Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná editou a Instrução Conjunta nº41/2021 que dispôs 
sobre a retomada gradual das audiências de custódia nos termos do art. 2º da 
Resolução nº322 de 01º de junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

2. Tal normativa estabelece que a realização das 
audiências de custódia previstas nos arts. 287 e 310 do Código de Processo Penal e 
na Resolução nº213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 22 de 
fevereiro de 2021, devem ser realizadas preferencialmente de forma presencial, 
com a apresentação física do custodiado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

3. Em razão desta regulamentação, em data de 22 de 
fevereiro de 2021, a Procuradoria-Geral de Justiça editou a Resolução nº 0997 que 
estabelece a obrigatoriedade de participação presencial dos agentes ministeriais 
nestes atos judiciais e nos demais atos, quando designados, inclusive dos que 
possuem filhos com idades entre zero e dezesseis anos. 

4. Em data de 25 de fevereiro de 2021, a Associação dos 
Magistrados do Paraná, formulou requerimento ao Tribunal de Justiça do Paraná, 
requerendo a suspensão da Instrução Conjunta nº 41/2021, em razão do 
recrudescimento do estágio da pandemia nas várias regiões do Estado1e da 
necessidade de preservação da vida e da saúde de todos os envolvidos nos 
referidos atos judiciais (população carcerária, magistrados, membros do Ministério 
Público, servidores e advogados). 

5. Paralelamente, a Associação Paranaense do Ministério 
Público deflagrou tratativas junto à Procuradoria Geral de Justiça requerendo a 
suspensão da Resolução nº 0997 que estabelece a obrigatoriedade de participação 
presencial dos agentes ministeriais nestes atos judiciais e também o retorno das 
pessoas com filhos menores de 02 anos e lactantes para a categoria de pessoas 
integrantes do grupo de risco prevista no art. 12, § 1º da Resolução 3743/2020. 

6. Tal pedido se justificou no impacto da revogação da 
autorização para realização de trabalho exclusivamente remoto na vida das 
Promotoras de Justiça que são mães de crianças menores de 02 anos de idade e 
                                                           

1 http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111071 
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também lactantes, eis que, conforme amplamente constatado empiricamente, a 
pandemia atinge de forma diferenciada as mulheres, o que deve ser levado em 
consideração pelas instituições do sistema de justiça do Estado do Paraná quando 
da elaboração de atos normativos sobre a retomada do trabalho presencial. 

7. No entanto, a manutenção de ambas as normativas 
acima questionadas pautou-se na existência de determinação do Conselho Nacional 
de Justiça de observância obrigatória e vinculante, na qual, não houve a devida e 
necessária consideração e perspectiva de gênero de modo a atender à sensível 
realidade de acúmulo profissional e doméstico que atingem as mulheres que atuam 
no sistema de Justiça. 

8. Dessa feita, considerando que um dos objetivos deste 
grupo é a promoção da igualdade de gênero no sistema de justiça do Estado do 
Paraná e apresentar medidas de mitigação dos impactos causados pela pandemia 
de COVID-19 sob a perspectiva de gênero junto às Instituições signatárias, sugere-
se a deflagração de ações complementares às ações já  iniciadas pelas Associações 
de classe, notadamente em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e 
ao Conselho Nacional de Justiça no sentido de reforçar a necessidade de se 
suspender, por prazo indeterminado, a Instrução Conjunta nº41/2021 do Tribunal de 
Justiça e a Resolução nº 0997 da Procuradoria-Geral de Justiça. 

9.Sendo essas as considerações acerca das valiosas 
contribuições que este r. Grupo de Interinstitucional pode implementar no sentido da 
promoção da igualdade de gênero no âmbito do sistema de justiça do Estado do 
Paraná e certos da importância do tema que tem avançado na concretização desse 
ideal com a conquista de importantes espaços e políticas a partir da interlocução 
com esta entidade de classe e outras esferas organizadas renovamos  votos de 
estima e apreço. 

 

Curitiba, 08 de Março de 2021. 
 

 
 

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ 
Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público 

 
 
 

SYMARA MOTTER 
Diretora de Mulheres Associadas 
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