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Nome do Participante 
 
MARCELO BRISO MACHADO 
 
Cargo 
 
25º Promotor de Justiça de Londrina 
 
Email Institucional 
 
mbmachado@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(43) 3342-5335  
(43) 9609-0005 
 
Endereço Profissional 
 
Fórum de Londrina 
 
Cidade 
 
Londrina - Paraná 
 
CEP 
 
86015-902 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
AUTOMATIZANDO O PROJUDI (OU: PROMOTOR NÃO É ROBÔ) 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

●  Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

●  Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

●  Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
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Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O objetivo da ação é dar celeridade na entrega de manifestações no processo 
eletrônico Projudi, poupando não apenas tempo como a saúde laborativa do 
Promotor de Justiça. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Em razão da arquitetura falha do Projudi, não apenas a assinatura digital do 
documento como também a prática de atos completamente secundários e 
mecânicos ficam a cargo exclusivo do Promotor de Justiça, sem possibilidade de 
delegação. Tais atos mecânicos, sem nenhum conteúdo intelectual, consomem não 
apenas tempo do profissional como a disposição laborativa, pois exigem uma 
sucessão aborrecedora de cliques de mouse, rolagens de tela e digitações de 
senhas. Tais rotinas (definitivamente não experimentadas pelos colegas do 
procedimento tradicional de papel) causam um desperdício enorme de tempo e 
esforço ao longo dos meses e anos, máxime em face do inevitável avanço do 
processo eletrônico. 
Nossa proposta é o uso do Mouse Rercorder associado aos navegadores permitidos 
pelo Projudi. Trata-se de software gratuito não oferecido pelo sistema operacional 
(Windows) adquirido pelo MPPR.  
Com o Mouse Recorder, o Promotor de Justiça fica libertado de uma série de atos 
mecânicos a partir da aprovação intelectual ou alteração do documento de pré-
análise (documento geralmente redigido por assessor ou estagiário e colocado no 
sistema). A assinatura e demais movimentos de mouse e teclado até a entrega 
digital do documento são feitas automaticamente pelo Mouse Recorder, que 
funciona como um robô virtual. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
São os seguintes os efeitos da ação:  
a) automação de tarefas não intelectuais que, em condições normais, ficariam 
exclusivamente a cargo do Promotor de Justiça (visto que NÃO podem ser 
delegadas a um colaborador);  
b) redução do tempo de entrega digital do documento;  
c) redução drástica de esforços mecânicos repetitivos a cargo do Promotor de 
Justiça ao longo dos meses e anos;  
d) melhora da saúde laboral, inclusive psicológica, com valorização imediata da 
atividade intelectual do Promotor de Justiça. 
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Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
A presente ação inovadora não tem nenhum impacto financeiro. O softaware 
Mouse Recorder é gratuito e pode ser obtido em 
http://www.baixaki.com.br/download/mouse-recorder-pro.htm . Eu criei um vídeo 
tutorial de demonstração de seu uso no Projudi e publiquei em caráter reservado 
(tendo em vista o sigilo legal dos processos ligados à infãncia e Juventude) no 
grupo fechado de Promotores e Procuradores de Justiça do Estado do Paraná no 
Facebook (https://www.facebook.com/groups/170489909677201/). 
Para mais informações e outras demonstrações de uso, estamos à disposição. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
O Mouse Recorder trabalha com scripts (linhas de comando) que podem se 
amoldar perfeitamente ao método de trabalho do Promotor de Justiça. A 
programação do software pode ser feita por leigos, visto que capta os movimentos 
do mouse (que são realizados pelo Promotor de Justiça quando da gravação dos 
movimentos). É possível trabalhar com vários scripts, dependendo da classificação 
da peça processual a ser despachada. Por exemplo, script manifestação; script 
parecer; script representação. O vídeo postado refere-se a um script manifestação, 
que é a grande maioria dos documentos produzidos em nossa Promotoria de 
Justiça. 
 
 


