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Apresentação

Assim como nos demais Relatórios de Resultados do Procurador-Chefe que apresentei a cada 
semestre, trago mais uma vez um resumo dos destaques de atuação, das boas práticas, das melhorias 
estruturais, do aprimoramento dos serviços, dos avanços para a inauguração da nossa nova sede e da 

comunicação externa e interna da PRR2. Este Relatório também representa uma boa prática de controle social e 
prestação de contas, estando disponível juntamente com os demais em nossa página na intranet.

O primeiro semestre de 2016 foi extremamente desafiador para todos os gestores, diante das dificuldades 
orçamentárias enfrentadas a partir da severa crise econômica vivida pelo país. Tão logo informados pela Secretaria-
Geral do plano geral de redução linear de despesas em 20% do custeio para cada Unidade, instituímos a Comissão 
de Contenção de Gastos, integrada por membros e servidores imbuídos no objetivo comum de atingir as metas de 
economia com o menor sacrifício possível dos postos de trabalho terceirizados, além de auxiliar na conscientização de 
todos para a redução do consumo de energia e na recomendação de outras práticas rotineiras simples e  sustentáveis.

A CCG também criou, por ideia e apoio da ASCOM, a Campanha “Contenção solidária”. Até o momento, 
os esforços nos têm colocado no limite seguro das metas de economia. Além disso, os rearranjos internos nos 
permitiram, na medida do possível, “fazer o mesmo com menos”, com o que temos conseguido, portanto, utilizar de 
forma mais eficiente as verbas públicas destinadas à nossa Unidade.

Ainda sobre o tema da gestão orçamentária, destaco o 3º lugar obtido pela PRR2 no ranking de desempenho 
orçamentário entre todas as Unidades do MPF, relativo ao exercício de 2015, com premiação entregue em solenidade 
do SGA pelo Procurador-Geral da República a mim e ao Secretário Regional Heitor Cajaty. A PRR2 também alcançou 
nesse primeiro semestre o grau prata no 2º Simulado da Certificação dos Painéis de Contribuição, projeto que 
busca aferir o cumprimento das metas estratégicas do MPF.

Destaco aqui, por outro lado, a implementação do Sistema ECO (Exercício Cumulativo de Ofícios), concebido e 
executado pelo nosso Núcleo de Desenvolvimento da Coordenadoria de TI, constituindo-se numa automatização de 
designações de acumulação alimentada por intermédio do sistema Único e com interface da Chefia de Gabinete, da 
Coordenadoria Jurídica e da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, gerando maior segurança e confiabilidade nas 
designações, poupando o retrabalho e permitindo a emissão imediata de relatórios que proporcionam uma prestação 
de contas simples e transparente para o gestor, facilitando o controle por parte do usuário direto.

Vale lembrar que as demais Unidades do MPU ainda utilizam os falíveis critérios manuais para a acumulação de 
o fícios. Como o sistema ECO foi tema do meu trabalho de conclusão de curso do MBA em gestão pública a partir 
de convênio da PGR com a FGV, sugeri à PGR a sua utilização por todo o MPU (benchmarking), tornando-se uma 
ação rotineira e, portanto, deixando a médio e a longo prazo de ser um projeto para fazer parte da Instituição como 
um processo de trabalho. A partir desse mecanismo automatizado, objetivo e equânime na divisão de trabalho e 
na destinação de gratificações, espera-se que as substituições com efeitos financeiros no MPU passem a ser mais 
práticas, econômicas, seguras, confiáveis e auditáveis.

Destaco, ainda, a 2ª edição da nossa pioneira Pesquisa de Satisfação dos Serviços Internos, que revelou que aqueles 
mais mal avaliados em 2015 tiveram melhoras consideráveis ao longo de 2016. Esses resultados demonstraram que 
os planos de ação adotados pela administração aprimoraram os serviços da Unidade, além de ratificar a importância 
de se dar voz ao usuário dos nossos serviços internos, sejam membros, servidores ou estagiários.

Por fim, abro um capítulo especial para a nossa nova sede, para a qual estamos focando nossos esforços na 
execução dos projetos pendentes e utilização dos valores por nós obtidos através de emendas parlamentares. Neste 
sentido, com a instalação dos quatro integrantes da nossa assessoria de obras no 6º andar do Edifício Valparaíso, 
passamos a acompanhar e a fiscalizar mais de perto os serviços prestados pelas empresas contratadas.

Pretendemos cumprir o cronograma da reforma, apesar de ter sido proposto num momento em que 
sequer éramos proprietários de toda a edificação, e que imprevistos são comuns numa reforma completa de 
um prédio de dezoito andares, com empresas distintas convivendo para a execução de serviços de demolição, 
fechamento de fachada, hidráulica, reforço estrutural, climatização, combate a incêndio, elétrica (dados, voz 
e iluminação), arquitetura etc. Em se concretizando as nossas expectativas, inauguraremos a nossa nova 
sede no segundo semestre do ano que vem, a partir de quando teremos finalmente uma sede única e com 
instalações adequadas. Boa leitura!

José Augusto Simões Vagos
Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional da República - 2ª Região
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Sumário

Destaques  
de atuação



 janeiro Fevereiro

Obtenção de 
recursos na 
LOA 2016 para a 
reforma da 
nova sede 

Graças à atuação da 
chefia da PRR2, o corte 
na emenda de bancada 
obtida no PLOA/2016 
(que passou de R$ 
20 milhões para R$ 3 
milhões) não impactou 
no cronograma-físico e 
financeiro da reforma. 
Isso porque, a partir de 
interlocução pessoal 
e constante junto ao 
Congresso Nacional, 
foram obtidas, além 
dessa emenda, 
outras individuais 
impositivas, pelo que há 
previsto na LOA/2016 o 
valor de R$ 8,1 milhões 
para a PRR2.

Implantação do ECO 
(Sistema de Exercício 
Cumulativo de Ofício)

Implantação de sistema 
automatizado de controle e 
gestão de substituição de 
ofícios por acumulação.

2016

Cartilha sobre o MPF 
para terceirizados

Destinada ao público interno, 
a Cartilha sobre boas práticas 
estimuladas no ambiente 
de trabalho foi desenvolvida 
pela Ascom da PRR2. Sua 
necessidade foi identificada 
após a primeira Pesquisa 
de Satisfação da unidade. O 
objetivo é tornar acessível 
uma visão sistêmica da 
Instituição, em especial da 
PRR2, e potencializar as 
competências humanas.

Rodízio Geral Externo no 
NCC (Portaria PRR2 
nº 43/2016)

A Portaria acrescenta 
parágrafo ao artigo 10 da 
Portaria 205 (que instituiu 
o NCC), estabelecendo 
rodízio-geral externo de feitos 
urgentes na hipótese de um 
único membro em exercício, 
nos limites do decidido na 
4ª Reunião Ordinária do 
Colegiado em 02/12/2015 
(ATA nº 20/2015, item V). 

Destaque da PRR2  
por sua gestão 
orçamentária

A PRR2 ficou em 3º lugar 
no ranking de desempenho 
orçamentário entre as 
unidades do MPF (PRRs 
e PRs), em classificação 
divulgada pela Secretaria 
Geral relativa ao exercício 
de 2015. 

Relatório de 
Substituições 
(out/14 a dez/15)

Relatório de Substituições 
de Ofícios na PRR2 no 
período de outubro de 
2014 a dezembro de 2015. 
Produzido pela Chefia de 
Gabinete, o documento 
foi concebido a partir de 
deliberação na 4ª Reunião 
Ordinária do Colegiado 
da PRR2, com objetivo 
de conferir transparência 
e controle nas regras de 
acumulação de ofícios 
na Unidade.

Mais segurança
na Rua México

A Divisão de Segurança 
Orgânica conseguiu, com 
o 5º Batalhão da Polícia 
Militar, um policial para 
ficar à disposição da sede 
México (a exemplo da sede 
Uruguaiana). O objetivo é 
diminuir a incidência de 
roubos e furtos no entorno.

Lançamento do 
novo Portal da 
PRR2 na Internet

Após migração do 
conteúdo pela Ascom 
e CTIC, o site da 
PRR2 na Internet 
adota o padrão do 
Portal do MPF.

Comissão de 
Contenção de 
Gastos (Portaria 
PRR2 nº 115/2016)

Criação de comissão 
para discutir e deliberar 
medidas para adequar 
as despesas da 
PRR2 ao corte linear 
orçamentário de 
20% informado pela 
Secretaria Geral do MPF.



março

Contenção de gastos 
(Portarias SG/MPF 
nº 173 e 175/2016)

Estabelecimento de 
regras para: distribuição 
de equipamentos de 
impressão e digitalização 
(como redução de três 
para duas impressoras por 
gabinete e redistribuição 
das impressoras da 
administração por proporção 
de usuários); telefonia 
móvel (cancelamento dos 
planos de acesso de dados 
dos Ipads e modens); 
substituição de Iphones 
de algumas chefias por 
celulares Androids; e 
cancelamento de 
celulares funcionais de 
algumas chefias.

Plano de Adequação 
de Despesas

Em atendimento à 
solicitação da Secretaria 
Geral, a PRR2 encaminhou 
plano de adequação de 
despesas deliberado pela 
Comissão de Contenção de 
Gastos, buscando cumprir 
a redução mínima de 20% 
nos custos de manutenção 
básica solicitada pela PGR.  
Houve a redução de 33 
postos de trabalho de mão 
de obra terceirizada, bem 
como redução das despesas 
previstas para aquisição 
de materiais e custeio de 
energia elétrica.

2016

Relatório de 
Gestão da PRR2

Publicação do Relatório de 
Gestão da PRR2 de 2015, 
em meio digital. O relatório 
faz compilação das principais 
atividades da unidade.

2ª Edição do Fale com 
o procurador-chefe

2ª edição da reunião do 
procurador-chefe José 
Augusto, com participação 
de cerca de 80 servidores, 
para informar sobre novo 
horário de expediente 
e outras medidas de 
ecomomia da PRR2, além da 
criação da comissão interna 
para a implantação futura de 
teletrabalho na Procuradoria.

Criação da campanha 
“Contenção solidária”

A Comissão de Contenção 
de Gastos, com o apoio da 
ASCOM, criou a campanha 
da Contenção solidária, 
recomendando a todos a 
adoção de práticas 
de economia e 
sustentabilidade na PRR2.

Execução Provisória 
de Condenações em 
2ª Instância

Em vista do julgamento pelo 
STF do HC nº 126.292, 
que mudou o entendimento 
sobre execução provisória 
da pena (não mais 
consistindo óbice a tal 
iniciativa as pendências 
de eventuais recursos 
especial e/ou extraordinário 
interpostos pela defesa), 
foi encaminhado ofício ao  
Coordenador de Distribuição 
dos processos oriundos do 
STJ (subprocurador-geral 
Roberto Thomé), solicitando 
o encaminhamento de 
pedidos de prisão e 
execução provisória da pena 
de 15 anos e 9 meses de 
reclusão em regime fechado 
imposta a juiz do Trabalho, 
em atuação da procuradora 
regional Cristina Romanó 
perante o TRF2.
A COJUD foi demandada 
a realizar o levantamento 
de outros casos, inclusive 
com a ajuda do próprio 
Tribunal, o que culminou 
com o encaminhamento 
pelo Procurador-Chefe 
de diversos ofícios aos 
Subprocuradores-Gerais 
responsáveis por feitos 
no STJ onde cabível 
cumprimento de penas, 
incluindo casos graves e de 
grande repercussão.

Restrição no 
horário de 
expediente na 
PRR2 (Portaria 
PRR2 nº 137/2016)

Fixação de horário 
de funcionamento da 
PRR2 das 10h às 19h, 
seguindo limitação 
imposta pela PGR para 
redução de gastos.



maio

Relatório Executivo 
2º Semestre de 2015

Divulgação do Relatório 
Executivo Semestral (2º 
semestre / 2015). Esse é 
terceiro relatório apresentado 
desde o início da gestão 
do procurador-chefe José 
Augusto Vagos, fechando 
seu primeiro mandato na 
PRR2. Representa uma das 
boas práticas de controle 
social e de prestação 
de contas no âmbito da 
administração pública.

Pedido de reformulação 
do NCC (Ofício 5CCR 
nº 347/2016)

Ofício do coordenador 
da 5ª Câmara, Maurício 
Muscogliati, solicitando 
aos membros da PRR2 a 
reformulação do Núcleo 
de Combate à Corrupção. 
O objetivo é prestigiar a 
política institucional do MPF 
com relação ao combate à 
corrupção nos Estados 
do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo.

Atuação do 
Procurador-Chefe 
junto à  Comissão 
de Regimento Interno 
do TRF2

Participação do procurador-
chefe a partir deste mês 
nas reuniões da Comissão 
da Regimento Interno 
no TRF2, presidida pelo 
Desembargador Guilherme 
Calmon, para tratar de 
temas como: análise de 
prevenção, implantação de 
sessões de julgamentos 
virtuais e sustentação oral 
por videoconferência.  

Convite para Câmaras 
de Coordenação e 
Revisão do MPF

Convite para inscrição como 
membro das Câmaras de 
Coordenação e Revisão 
do MPF, destacando-se 
a importância político-
institucional do trabalho com 
as Câmaras.

 

abril 

Regimento 
interno TRF2

Tratativas com o TRF2 para 
participação nas reuniões 
sobre reforma do regimento 
interno em razão da entrada 
em vigor do novo CPC.

Consulta à Secretaria 
Geral sobre 
regime especial 
nas Olimpíadas

Consulta à Secretaria Geral 
do MPF sobre o regime 
especial de funcionamento 
da PRR2 durante as 
Olimpíadas. Em resposta, a 
SG resolveu que o período 
atípico não poderia ser 
caracterizado como 
plantão e tampouco 
conceder horas em dobro 
para os servidores. 

Escala especial nas 
Olimpíadas (Portaria 
PRR2 nº 168/2016)

Estabelece escala especial 
de serviço na PRR2 durante 
o período das Olimpíadas.

Alocação na PRR2 de 
procurador regional 
Transformado

Encaminhamento de 
ofício ao PGR solicitando 
lotação na PRR2 de vaga 
de procurador regional  
transformado em razão
da aposentadoria.

Cortes nas 
unidades gestoras

Comunicado do 
procurador-chefe sobre 
os cortes no orçamento 
da unidade promovidos 
pela Secretaria-Geral 
do MPF após reunião 
com a Comissão de 
Contenção de Gastos 
da PRR2. Na ocasião foi 
deliberada a redução 
adicional de postos de 
serviços terceirizados, 
a partir de 16 de abril: 
três ascensoristas; um 
auxiliar de escritório; 
dois operadores de 
teleatendimento; e quatro 
copeiras, observados 
os cortes e medidas de 
contenção já efetivados.

Convocação para 
a 5ª Reunião 
Ordinária do Colégio 
de Procuradores

Nesta reunião foi definido 
o novo modelo do Núcleo 
de Combate à Corrupção 
na PRR2, a escala de 
atuação dos membros 
durante as Olímpiadas, 
criada comissão para 
propor a regulamentação 
de teletrabalho na 
PRR2, apresentados os 
resultados do Sistema 
ECO de substituições, 
bem como prestadas 
informações pela chefia 
da unidade sobre o 
contingenciamento de 
recursos e reforma da 
nova sede.

Criação da 
Comissão de 
Implantação 
de Teletrabalho 
(Portaria PRR2 
nº 202/2016)

Institui comissão para 
estudo e implantação do
teletrabalho na 
PRR2, composta 
por um procurador, 
secretário regional 
e representantes de 
diversas assessorias, 
divisões e núcleos 
da unidade.

Grau prata na 
simulação da 
certificação 

A PRR2 alcançou grau 
prata no 2º Simulado 
da Certificação dos 
Painéis de Contribuição, 
projeto que busca ser 
uma forma de aferir o 
cumprimento de metas 
estratégicas do MPF.

Demandas via 
GLPI (Portaria PRR2 
nº 149/2016)

Estabelece a 
necessidade de 
encaminhamento de 
demandas ao Núcleo 
de Estatística via GLPI 
(sistema de abertura de 
chamados) e informa 
que as mesmas serão 
atendidas em ordem 
cronológica de entrada 
(exceto as urgências, 
que serão submetidas à 
chefia administrativa).



Concurso interno 
de remoção NCCC 
(Portaria PRR2 
nº 265/2016)

Abertura de processo 
de remoção para quatro 
vagas no Núcleo Criminal 
de Combate à Corrupção 
(NCCC), que resultou 
na movimentação dos 
procuradores Jaime Walter 
(para o 44º Ofício), Mônica 
de Ré (para o 39º Ofício), 
Andrea Bayão (46º Ofício), 
Luiz Lessa (para o 40º 
Ofício), Neide Cardoso (45º 
Ofício) e Carlos Aguiar (para 
o 37º Ofício).  

junho

2016

Nova rotina para 
planejamento de  
eventos na PRR2 
(Portaria PRR2 
nº 248/2016)

Regulamentação do 
apoio logístico da 
PRR2 na realização de 
audiências públicas, 
reuniões de grupos 
de trabalho, palestras, 
cursos, wokshops e 
exposições na unidade. 
A racionalização e 
padronização das 
solicitações constituem 
boas práticas de gestão, 
possibilitando que a 
administração atue de 
forma mais coordenada 
e eficaz. 

Subnúcleos 
Especializados 
do NTCC e NCCC 
(Portarias nº 264 
e 265/2016)

Instituição dos 
subnúcleos 
Especializados do 
NTCC e NCCC 
da PRR2.

2ª Edição da 
pesquisa de 
satisfação dos 
serviços internos 
da PRR2

Administração 
realiza levantamento 
da qualidade dos 
serviços internos 
para identificar o 
desempenho dos 
serviços prestados e 
analisar oportunidades 
de melhoria, buscando 
a excelência.



Resultados da 2ª Edição da Pesquisa Interna de Satisfação

Serviços internos mal avaliados em 2015 tiveram melhoras consideráveis ao longo do ano. Essa foi a análise de 127 membros e 
servidores que participaram da segunda edição da pesquisa interna de satisfação, que avaliou 35 serviços da PRR2. Os resultados 
demonstraram que os planos de ação adotados pela Administração aprimoraram os serviços da unidade.

junho

2016



Comunicação interna 
e externa



Boas práticas



BOAS PRÁTICAS

Economia nas obras 
da futura sede 

Após balanço em janeiro, 
apurou-se que os gastos 
com as obras da nova sede, 
em 2015, ficaram 11,3% 
abaixo do esperado, pois 
foi possível economizar 
em seis licitações. O valor 
orçado inicialmente para 
as concorrências era de 
R$ 24,8 milhões, mas as 
contratações totalizaram 
pouco mais de R$ 22 
milhões.

Atualização do Painel 
de Contribuição - 
versão 2016/2017

Início da construção do 
“mapa de metas” da PRR2 
para o biênio 2016/2017, 
seguindo as novas 
orientações da Assessoria 
de Modernização e Gestão 
Estratégica da PGR, com 
novos layout e iniciativas. 

1ª medição do Painel 
de Contribuição 
2016/2017

Levantamento dos 
resultados das metas e 
iniciativas propostas para o 
1º trimestre.

2016

Mapeamento 
de Processos 
Organizacionais

O Escritório de Processos 
Organizacionais (EPO) 
concluiu os primeiros 
mapeamentos e 
redesenhos de processos 
organizacionais, 
contribuindo para 
o aprimoramento 
das atividades e 
compartilhamento das 
informações.  São eles: 
Movimentação de Itens 
de TI; Gerenciamento 
de Licenças médicas 
e odontológicas; e 
Movimentação de 
Documentos.

Adoção do sistema 
de chamados (GLPI)
na COJUD

Para racionalizar o 
atendimento das 
demandas dos gabinetes, 
a Coordenadoria Jurídica 
e de Documentação 
adotou o sistema de 
chamados GLPI com o 
apoio da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação.

Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Como parte das 
comemorações pelo 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Comissão 
de Gestão Ambiental e o 
Núcleo de Saúde e Bem 
Estar criaram a feira 
“Pegue e Desapegue”, 
promovendo a cultura 
do consumo consciente, 
bem como a 2ª Oficina de 
Aproveitamento Integral 
de Alimentos, ministrada 
pelo servidor e ecochef 
Carlos Wagner Santos.

Premiação 
recepcionistas 
do mês

Para motivar as 
recepcionistas da PRR2, 
a Divisão de Segurança 
Orgânica e Transporte 
(Disegot) premiou, 
até junho, a melhor 
funcionária do mês 
com um dia de folga e 
um presente simbólico. 
Foram avaliados critérios 
como pontualidade, 
apresentação pessoal e 
espírito de equipe.

Palestras sobre 
Educação 
Financeira   

Nos dias 17 e 18 de 
maio, o público interno 
participou da 3ª 
Semana Nacional de 
Educação Financeira. 
Na PRR2 foram 
promovidas duas 
atividades: a palestra 
“Comportamento 
e consumismo”, 
ministrada pelo 
servidor Álvaro 
Ramos (Divisão de 
Segurança Orgânica 
e de Transporte), e 
a transmissão da 
palestra “Decisões 
econômicas: você já 
parou para pensar?”, 
realizada 
na PGR.



Melhorias estruturais



Instalação de novas 
catracas para controle 
de acesso nas 
duas sedes, com a 
atualização dos sistemas 
de controle de acesso e 
de ponto dos estagiários 
e substituição de todos 
os crachás por novos 
com microchip para 
leitura por aproximação.

Aquisição de livros 
para atualização do 
acervo da biblioteca.

Novo contrato de 
telefonia móvel com 
a empresa Claro 
S/A, possibilitando 
a substituição dos 
celulares funcionais 
por iPhones 6 64gb 
e smartphones LG 
Android para os 
técnicos de segurança 
e transporte.

Instalação de monitores 
nos locais de maior 
fluxo de pessoas 
das sedes para 
permitir a divulgação 
e comunicação de 
forma fácil e rápida 
pela Secretaria de 
Comunicação da PGR e 
ASCOM da PRR2.

Substituição de 
servidores antigos 
por novas máquinas 
mais modernas, com 
maior capacidade 
de processamento 
e memória, 
proporcionando maior 
desempenho.

Ampliação do link de 
dados, com objetivo 
de contemplar novos 
pontos de dados e voz 
no edifício Valparaíso 
para uso da Assessoria 
de Obras e Projetos.

Novas catracas 
de controle 

de acesso na 
Uruguaiana e 

México

Aquisição 
de livros

Atualização 
dos celulares 

funcionais 

Mural Digital 
Antena

 Instalação de 
novos servidores 
de rede no CPD

Ampliação da 
rede de dados e 

voz da PRR2 para 
a futura sede 
(Valparaíso)



Aprimoramento dos 
serviços



Adequação do quantitativo de linhas institucionais 
móveis: Cumprimento das regras de distribuição de linhas 
telefônicas de dados e voz do serviço móvel institucional, 
conforme Portaria PGR nº 175/2016.

Avanços 
Constantes

Unificação Helpdesk: Devido às restrições orçamentárias, 
houve a otimização e a readequação dos serviços de 
atendimento ao público interno com a unificação das 
centrais de atendimento das coordenadorias.

Atualização dos manuais de procedimentos da COJUD

Migração da rotina de distribuição da PRR2 para a 
rotina nacional do MPF: Devido à unificação da rotina 
de distribuição do sistema Único para todas as unidades, 
houve a implantação da nova rotina na PRR2 em maio.

Capacitação de servidores no sistema SEI: 
Após receber treinamento da PGR, a COJUD ministrou 
treinamentos para o público interno sobre o sistema SEI.

Novo sistema de Gestão da Frota: Sistema 
desenvolvido pela PGR para solicitação de translados e 
que também possibilita o gerenciamento de manutenções, 
abastecimento e lavagem dos veículos. É integrado com 
outros sistemas do MPF, Grifo e SGV.

Rotina automatizada de anotações no sistema 
Único para o NTCC: Desenvolvimento de rotina de alerta 
por e-mail no momento em que um processo é incluído 
na Pauta de Julgamento, baseado nas anotações em 
processos no sistema Único.

Ampliação da rede de credenciados do Plan-Assiste: 
O Plan-Assiste busca constantemente ampliar sua rede de 
credenciados, mantendo contato com as instituições ProEcho, 
Laboratório Sérgio Franco, Bronstein e Lâmina, bem como 
alguns hospitais que não estavam mais credenciados.

1

2 

3 

4 

11 

5 

6 

7 

Melhoria de 
processos 

Operação Lava Jato: Acompanhamento da operação, 
mediante a inclusão dos processos mais relevantes no 
sistema de acompanhamento processual do TRF2, de modo 
a dar ciência aos Ofícios Regionais sobre as decisões mais 
importantes e de inclusões dos feitos em pauta de julgamento.

8

Calendários de afastamentos e de designações para 
sessões de julgamento: Elaboração de calendários de 
afastamentos e de designações para sessões de julgamento 
do TRF2, enviados aos gabinetes do NUCRIM e do NCC a cada 
mudança na tabela de sessões.  Os calendários facilitam a 
visualização geral da escala por todos os interessados.

9 

Acompanhamento dos prazos dos procedimentos 
extrajudiciais: Auxílio aos Ofícios Regionais do NTCC no 
levantamento de prazos dos procedimentos extrajudiciais, 
bem como instituição da rotina de cadastramento de 
anotações no Único, para conferir maior segurança e 
precisão à rotina de distribuição dos processos judiciais.

10 

Elaboração de estatísticas para o NAOP

12 



Nova Sede

Vista atual da 
fachada do 

Edifício 
Valparaíso



A empresa JMT 
100 Telecom inicia 
os serviços de 
elaboração do 
projeto de CFTV em 
janeiro de 2016.

A empresa ELMO 
inicia os serviços 
da reforma de 
execução do projeto 
de arquitetura em 
fevereiro de 2016 e 
conclui o semestre 
já atuando em seis 
pavimentos.

A empresa TERMSUL 
dá prosseguimento 
aos serviços de 
instalação das 
evaporadoras e dutos 
nos pavimentos.

Aquisição de solução 
de rede sem fio, 
contemplando todos 
os pavimentos da 
nova sede pelo valor 
de R$ 363 mil, após 
conclusão de estudo 
pela CTIC.

Vista atual da 
fachada do 

Edifício 
Valparaíso

Arquitetura

Climatização

Rede sem fio 

Instalações 
elétricas, 

dados, voz e 
iluminação

A empresa CONERGY 
inicia os serviços 
da reforma de 
execução do projeto 
elétrico, dados, voz 
e iluminação com 
automação predial 
em janeiro de 2016.

Circuito 
Fechado de 
Televisão 
(CFTV)



PROJETO FUTURA PORTARIA

SALA DA ASSESSORIA DE OBRAS

A Comissão Predial 
aprova layout para 
o restaurante na 
cobertura da 
nova sede.

O INFRAPREV, última 
empresa a desocupar 
andares da nova 
sede, deixou o 
edifício Valparaíso 
em 10 de março, 
possibilitando o início 
dos levantamentos 
para as adequações 
necessárias pela 
Assessoria de Obras 
e Projetos.

A equipe da 
Assessoria de Obras 
e Projetos ocupa o 6º 
andar por deliberação 
da Comissão Predial, 
buscando a melhoria 
do acompanhamento 
e da fiscalização dos 
serviços prestados 
pelas empresas 
contratadas.

Desocupação 
dos 5º e 6º 
pavimentos

A portaria e o 
mezanino da 
nova sede serão 
reformados conforme 
projeto arquitetônico 
elaborado pela 
Assessoria de Obras 
e aprovado pela 
Comissão Predial.

Restaurante 
na cobertura

Instalação da 
Assessoria 
de Obras na 
nova sede

Portaria e 
mezanino



Progresso 
da reforma 
do Edifício 
Valparaíso
(ref. jun/2016)

Serviço concluído

Demolição

100%
Serviço concluído

Fechamento das fachadas

 100%

Pendentes serviços pontuais 
nos 2º e 3º pavimentos.

Reforço estutural

 95%

Ajustes sugeridos pela 
Secretaria de Engenharia 
e Arquitetura (SEA/PGR) à 

Assessoria de Obras e Projetos 
em fase de conclusão.

Hidráulica

 98%

Pendente a instalação 
dos bicos (sprinklers) nos 

pavimentos para conclusão 
desta etapa da obra.

Combate contra incêndio

 90%

Instalação das infraestruturas 
(eletrocalhas, eletrodutos, 

caixas de luz, quadros etc.) e 
cabeamento dos pavimentos.

Elétrica, Dados, Voz e Iluminação

 20%

Instalação das evaporadoras. 
Rede frigorígena e rede de 

dutos nos pavimentos 
em andamento.

Climatização

 45%

Execução de serviços de 
nivelamento do contrapiso 
e ajustes nos pavimentos 
liberados para a posterior 

execução do emassamento 
das paredes e assentamento 

de porcelanato.

Arquitetura

 5%



Resultados da Assessoria de Comunicação

No primeiro semestre de 
2016 houve um grande aumento 
de matérias divulgadas para a 
imprensa, especialmente por ser 
ano eleitoral. As mídias sociais 
(Twitter) também ganharam reforço 
na divulgação externa.

Na comunicação interna, houve 
a criação do informativo do NAOP2 
e o boletim PRE/RJ em ação. O 
semestre também foi marcado pelo 
lançamento de um novo canal de 
divulgação interna: o mural digital 
Antena. Outros destaques são:

Divulgação externa

l Aumento de 88% na 
quantidade de notícias divulgadas: 
115 (1º sem. 2016) x 62 (1º sem. 
2015). O crescimento se deve à 
elaboração e à análise períodicas do 
relatório GCons (sistema Único) e à 
proximidade das eleições;

lCrescimento em 246% nas 
divulgações em mídias sociais: 
849 (1º sem. 2016) x 245 (1º 
sem. 2015);

lAumento de 70% em notícias 
geradas para imprensa a partir de 
divulgações da PRR2: 495 (1º sem. 
2016) x 291 (1º sem. 2015); e

lCrescimento de 50% nas 
gravações de notícias de rádio 
para os canais do MPF e Rádio 
Justiça:  54 (1º sem. 2016) x 36 
(1º sem. 2015).

Divulgação interna

lTotal de notícias internas 
divulgadas: 228 (1º sem. 2016) x 
212 (1º sem. 2015);

lCriação e produção mensal 
do boletim PRE/RJ em Ação, com 
notícias do gabinete eleitoral (abril);

lCriação do boletim Informativo 
do NAOP, para o Núcleo de Apoio 
Organizacional à PFDC na PRR2 
(NAOP) - abril;

lAuxílio na compilação da 2ª 
edição da pesquisa interna de 
satisfação da PRR2 (junho); 

lLançamento do mural digital 
Antena na Uruguaiana e México, 
com notícias do MPF e outros 
conteúdos na TV interna (junho); e

lProspecção de cinco novos 
convênios: centro de relaxamento 
Pausadamente, Instituto Cultural 
Germânico, estúdio Physio 
Balance, restaurante Carolana e 
salão Bonita Express.

lCobertura de dois eventos da 
campanha 10 Medidas Contra a 
Corrupção em janeiro e fevereiro;

l15/3: Auxílio no evento “Fale 
com o PCR Extra”, em que o 
procurador-chefe José Augusto 
Vagos recebeu servidores para 
um bate-papo;

l16/3: Organização do evento 
de homenagem aos voluntários 
da campanha 10 Medidas Contra 
a Corrupção (v. foto abaixo);

l2/6: Cobertura da audiência 
pública “Licenciamento Ambiental 
Ameaçado”, sobre a PEC 
65/2012, na PR/RJ;

l16/6: Ajuda na divulgação 
e organização da feira “Pegue e 
Desapegue”, em que colegas da 
PRR2 trocaram objetos; e

l24/6: Apoio na organização 
e cobertura jornalística no 
Seminário Lei Brasileira de 
Inclusão, organizado pela GT 
Inclusão da PFDC em conjunto 
com o MP Estadual.

Eventos



Resultados da Assessoria de Comunicação




