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Nome do Participante 
 
MARIANNA MICHELETTE DA SILVA 
 
Cargo 
 
Assessora de Promotoria  
 
Email Institucional 
 
mmdsilva@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(43) 3372-3253 
(43) 9988-6958 
 
Endereço Profissional 
 
Avenida Duque de Caxias, 689 
 
Cidade 
 
Londrina - Paraná 
 
CEP 
 
86015-902 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
CADASTRO DE ÓBITOS NO PRO-MP 
 
 
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 
 
 
Introduzir no sistema PRO-MP uma ferramenta para otimizar a comunicação entre 
Promotorias de Justiça do Paraná relativas a óbitos de réus ou mesmo vítimas  que 
tenham antecedentes criminais, possibilitando o pronto arquivamento dos 
inquéritos/processos em outros Juízos e evitando a tramitação inócua de 
processos. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Cotidianamente são recebidas informações nos autos, de que réus faleceram. 
Muitos deles são reincidentes não apenas na mesma Comarca, mas em outras 
também. Nos inquéritos/processos de homicídios dolosos, notadamente os que são 
relacionados ao tráfico de drogas, as vítimas fatais também muitas vezes contam 
com vários antecedentes criminais (com inquéritos/processos ainda em curso). A 
criação de uma ferramenta no PRO-MP (sistema já utilizado pelo Ministério Público 
em todo o Paraná), no qual os Promotores/servidores/estagiários que tomarem 
conhecimento do óbito (devidamente comprovado) possam notificar outras 
Promotorias de Justiça que têm inquéritos/processos tramitando com o mesmo réu 
otimizaria o trabalho e evitaria que processos com réus falecidos tramitassem por 
meses (movimentando desnecessariamente a máquina estatal), possibilitando o 
pronto arquivamento do feito. 
Uma pesquisa do nome do falecido no oráculo, se existente antecedentes 
criminais, permitiria a consulta de outros locais onde tramitam processos daquela 
pessoa. Posteriormente, bastaria selecionar no PRO-MP quais 
Promotorias/Promotores devem ser comunicados do óbito. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
O número de vítimas fatais de homicídio doloso com antecedentes criminais é 
grande. Eventualmente também há comunicação nos autos de óbito de réus. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
O maior recurso é a colaboração dos Promotores de Justiça, dos servidores e dos 
estagiários. A ferramenta seria incluída no PRO-MP, sistema já efetivo e utilizado 
em todas as Promotorias de Justiça do Paraná. 
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Descrição de Restrições 
 
 
A efetividade da ferramenta depende da colaboração dos integrantes do Ministério 
Público. 
 
 


