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Vistos em Despacho.

 

Trata-se de Consulta Nº 58/2022 - PJPI/COM/FRO/FORFRO/VARUNIFRO
(3161082) encaminhada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fronteiras, Drº Ênio
Gustavo Lopes Barros, através da qual questiona: "se já está, no âmbito do TJPI, autorizado o
retorno da condição de comparecimento mensal em juízo pelos sursisados ou
investigados/réus, na forma prevista em lei?", visto que pela Portaria nº. 907/2022, a partir de
04.04.2022, o TJPI passou a funcionar com 70% do efetivo trabalhando presencialmente em
cada uma de suas unidades; porém, o referido ato normativo nada mencionou em relação à
suspensão do dever de apresentação mensal em juízo pelos sursisados ou investigados/réus.

 

A Portaria Nº 2121/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de julho de 2020
(3196675) (Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí, medidas para o
retorno gradual dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de
contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências) assim dispõe:

Art. 12. Permanece suspenso até ulterior deliberação o
comparecimento pessoal em juízo dos reeducandos e
processados nos Juízos criminais, em cumprimento de regime
aberto, semiaberto, liberdade condicional ou por imposição de
outras medidas despenalizadoras, tais como a suspensão
condicional do processo, a suspensão condicional da pena ou a
transação penal.

 

Por sua vez, a Portaria Nº 907/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de março de
2022 (3196665):

Art. 12. Permanecem em vigor as demais disposições previstas
na Portaria Nº 2121/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de julho
de 2020, salvo as disposições contrárias.
 

Assim, considerando o teor do disposto no art. 12, da Portaria Nº 907/2022 -
PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de março de 2022, tem-se que o art. 12 da Portaria Nº 2121/2020 -
PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de julho de 2020 continua em vigor, permanecendo suspenso, até
ulterior deliberação, o comparecimento mensal em juízo pelos sursisados ou investigados/réus.

Notifique-se o magistrado consulente.
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Expedientes necessários.

Cumpra-se.

Teresina-PI, data e assinatura conforme sistema.

 

JOÃO HENRIQUE SOUSA GOMES
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça

 

Documento assinado eletronicamente por João Henrique Sousa Gomes, Juiz Auxiliar
da Corregedoria, em 18/04/2022, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 3181479 e o código CRC 0D9A699D.
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