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Apresentação

Prezados membros e servidores, há pouco mais de três anos, assumimos a chefia administrativa da 
nossa Unidade e, desde então, temos apresentado este relatório executivo semestral de gestão, 
sempre disponibilizado na página eletrônica da PRR2. Nele, há uma síntese dos destaques na 

atuação, das boas práticas, das melhorias estruturais, do aprimoramento dos serviços, da comunicação 
interna e externa e dos esforços para a inauguração da nova sede. Ao lado do relatório de exercício anual, 
representa este documento uma importante ferramenta de controle e de prestação de contas, o que nos 
aproxima das melhores práticas de governança e transparência.

O trabalho desempenhado ao longo desse período buscou aprimorar o funcionamento institucional 
e administrativo da PRR2. Nesse sentido, tentamos estabelecer o diálogo entre todos, melhorar o clima 
organizacional e agregar boas práticas, seja a partir de experiências já consagradas em outras unidades 
gestoras, seja concebendo-as de acordo com as nossas necessidades locais. Também nos esforçamos para 
normatizar diversas rotinas administrativas, para que fluíssem de forma objetiva, segura e impessoal, o que 
também constitui fator de confiabilidade nas relações em ambiente de trabalho. 

Destacamos, por oportuno, o projeto da futura sede da PRR2. Conseguimos adquirir em 2015 os 
pavimentos que faltavam do Edifício Valparaíso, após incessantes negociações com a Fundação Ataulpho 
de Paiva - FAP e o Instituto INFRAERO de Seguridade Social - INFRAPREV, chegando ao ponto de se obter 
decreto de desapropriação dos bens junto à Presidência da República; obtivemos recursos orçamentários 
para toda a reforma; e, licitamos e contratamos os serviços de engenharia e arquitetura, sendo que muitos 
já foram concluídos e outros se encontram em vias de finalização. Com a iminente conclusão da obra, a 
próxima gestão poderá se ocupar mais detidamente de outros assuntos institucionais, especialmente a 
continuidade dos projetos de modernização e de gestão estratégica, qualidade de vida no trabalho e gestão 
orçamentária, diante dos anunciados cortes no orçamento do MPU.

Nesse ponto, vale destacar que conseguimos alçar a PRR2 ao nível de excelência na gestão, com 
a premiação de terceiro lugar na Gestão Orçamentária e Financeira dentre as 33 unidades do MPF, na 
avaliação da Secretaria Geral. No plano da Modernização e Gestão Estratégica, não foi diferente, tendo sido 
obtido o grau Ouro na certificação de desempenho promovida pela Assessoria de Modernização e Gestão 
Estratégica da PGR. 

Esses resultados não são frutos de um esforço individual (não por acaso esse texto é apresentado na 
primeira pessoa do plural), mas de todos os membros, servidores e equipes envolvidas e que ativamente 
colaboraram para a inédita posição de destaque da PRR2 entre todas as unidades gestoras do MPF. Nada 
mais justo do que compartilhar com todos esses louros.

Outras iniciativas que se consolidaram ao longo deste período e merecem destaque são: a pesquisa 
textual dos atos normativos da PRR2; a gestão da acumulação de ofícios, tanto em sua fase inicial gerida 
manualmente pela Chefia de Gabinete como seus sucedâneos informatizados através do sistema ECO 
e agora SISAM; o Portal da Chefia de Gabinete, que reúne em um só lugar as principais informações 
demandadas pelos membros e servidores sobre a vida institucional da unidade.

Neste primeiro semestre de 2017, não deixamos de promover boas práticas, como exemplo o 
treinamento pessoal de membros, com a realização do curso “Armamento, Munição e Tiro”, ministrado 
pela Polícia Rodoviária Federal; o de servidores, com atualização profissional em “Técnicas de Defesa e 
Condução Veicular”; e o de prestadores de serviço, com a capacitação dos vigilantes e recepcionistas nos 
cursos de “Manuseio e Tiro” e “Relações Interpessoais”, respectivamente. Não menos importante foi a 
recente aprovação do projeto “Fortificar Agente” junto à Secretaria Geral do MPF, que visa ao aprimoramento 
da equipe de agentes de segurança institucional.



Além disso, a pedido da Chefia houve reprogramação orçamentária nos recursos de investimento do 
MPF e foi obtida verba suplementar para a aquisição de persianas e de todo o mobiliário para a futura 
sede.

Estas e outras ações deste semestre foram promovidas para atender às reivindicações do público 
interno, que é permanentemente ouvido, em oportunidades como, por exemplo, a Pesquisa de Satisfação, 
que já está em sua 3ª edição (os resultados são divulgados neste relatório). 

Também não podemos deixar de mencionar todo o planejamento realizado pela incansável equipe 
de servidores para a implementação do MPF Digital na PRR2, que, apesar do prazo para a tramitação 
eletrônica de documentos e procedimentos administrativos ser em 1º de setembro, já havia começado a 
otimizar e ajustar as suas rotinas. E não menos destacável a criação, pela ASCOM, da revista digital, que 
tornou a leitura dos assuntos de interesse da Unidade muito mais interessante e acessível. 

Já finalizo o texto e agora mudo o seu tempo verbal. O formato aqui é de relatório semestral e, ainda 
que eu esteja em fim de mandato, deixarei para o momento mais oportuno o devido reconhecimento, um 
a um, a cada servidor da minha equipe que tornou a gestão mais leve para mim e mais eficiente para 
todos, com dedicação, competência, lealdade e muito trabalho. 

Tenho certeza que a próxima administração terá capacidade de preservar e aprimorar esse 
relacionamento harmonioso e próspero entre as atividades meio e fim. Saberá motivar e inspirar, 
ao invés de impor; olhar também as pessoas, não só as tarefas; formar colaboradores, não apenas 
subordinados; enfim, exercer liderança, não simples chefia, contribuindo dessa forma para que cada 
um tenha consciência e orgulho da sua importância na engrenagem que movimenta o Ministério Público 
Federal, e que se sinta, como de fato é, parte fundamental numa Instituição detentora da confiança das 
pessoas que clamam por um país melhor e mais justo.

José Augusto Simões Vagos
Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional da República - 2ª Região
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Boas práticas



Estudantes 
aprendem sobre 
gestão pública na 
2ª edição de visita 
técnica à PRR2 

Mais de 30 alunos 
do curso de Gestão 
Pública da Unirio 
visitaram a PRR2, 
assistiram à palestra 
e conheceram quatro 
áreas administrativas 
da unidade. A iniciativa 
da Assessoria de 
Planejamento e Gestão 
Estratégica da unidade 
busca aprimorar o 
contato do órgão com a 
sociedade, impactando 
a educação por meio 
de jovens universitários 
e divulgando as 
boas práticas de 
modernização da Gestão 
Pública que o MPF 
tem praticado.

BOAS PRÁTICAS

Otimização no 
processo de 
fiscalização e 
gestão de contratos 

Edição da Portaria PRR2
nº 01/2017 para dar 
maior agilidade no 
processo de pagamento 
dos serviços prestados 
pelas contratadas.  

Economia nas 
contratações de 
serviços para a futura 
sede alcança quase 
R$ 1 milhão em 2016

Após realização do 
balanço, apurou-se 
que o trabalho em 
equipe da Assessoria 
de Obras e Projetos e 
da Coordenadoria de 
Administração não só 
garantiu o sucesso das 
últimas contratações 
de serviços para a 
futura sede, executando 
integralmente o orçamento 
destinado à obra em 2016, 
como também gerou uma 
economia de R$ 959 mil.

2017

Implantação de
projeto piloto de 
Teletrabalho

Após a edição da Portaria 
PRR2 nº 79/2017, iniciou-
se a implantação do projeto 
piloto de teletrabalho na 
unidade.

 

GT de Qualidade 
de Vida no Trabalho

Criação do grupo de 
trabalho na PRR2 com a 
participação de servidores 
de diversos segmentos e 
também colaboradores 
terceirizados para 
disseminar o projeto e 
sensibilizar o público interno 
quanto à importância 
de uma construção 
participativa da QVT.

Dose dupla de 
transparência

Relatórios anual de 
gestão e semestral 
de resultados do 
Procurador-Chefe são 
concluídos e divulgados 
em meio digital.

Participação 
na 4ª edição da 
Semana Nacional 
de Educação 
Financeira

Palestras na PRR2 sobre 
educação financeira 
buscam sensibilizar o 
público interno sobre 
a importância do 
tema.  Neste ano, o 
servidor Álvaro Neto 
apresentou a palestra 
“Aprenda a negociar 
com seu dinheiro: fuja 
das armadilhas de 
consumo”.  Também 
foi retransmitido o 
evento realizado na 
PGR, que contou com 
a participação de 
especialistas no assunto. 

Palestra na Semana Nacional de Educação Financeira

Visita técnica à PRR2 de estudantes da UnirioReunião de mobilização da QVT para público interno



Melhorias estruturais



Foram instaladas 
novas impressoras 
multifuncionais em 
todos os segmentos da 
unidade, sob a supervisão 
da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação, em 
razão do novo contrato de 
impressão corporativa.

Aquisição constante de 
livros para promover a 
atualização do acervo 
da biblioteca e dos kits 
dos gabinetes.

Mais vagas de 
estacionamento 
na Rua México 
são oferecidas 
para membros e 
servidores, ao lado 
da futura sede.

Buscando maior 
capacitação em técnicas 
de defesa pessoal para 
os agentes de segurança 
da PRR2 e PR/RJ, a 
Divisão de Segurança 
Orgânica e de Transportes, 
juntamente com o 
Núcleo de Capacitação 
e Desenvolvimento 
Funcional e a Assessoria 
de Planejamento e Gestão 
Estratégica, propõem o 
projeto “Fortificar Agente” 
ao escritório de projetos 
da PGR, o qual poderá ter 
abrangência Nacional na 
Segurança Institucional 
do MPF.

Após trabalho conjunto 
das equipes da CTIC da 
PRR2, PGR e TRF2, com 
o acompanhamento da 
COJUD e SEJUD/PGR, foi 
concluída a integração 
do sistema Único com 
o sistema Apolo do 
TRF2, o que permitiu 
a entrega ao Tribunal 
das manifestações 
eletrônicas da unidade 
diretamente via sistema 
Único, otimizando o 
trabalho dos gabinetes.

O canal visa a esclarecer as 
eventuais dúvidas no uso do 
novo MPF Digital.  Por meio 
do endereço eletrônico 
prr2-mpfdigital@mpf.mp.br, 
membros e servidores 
poderão enviar seus 
questionamentos sobre 
alterações em suas rotinas 
e processos de trabalho.

Ampliação do link de 
dados com a Rede 
Nacional do MPF, que 
passou de 32MB para 
36MB. O acréscimo de 
mais de 10% melhorou 
o desempenho no 
acesso aos sistemas 
corporativos do MPF e 
a navegabilidade 
na Internet.

Ampliação do 
link de internet 

com a Rede 
Nacional do MPF

Disponibilização 
de veículo oficial 
blindado para uso em 
situações nas quais 
possa haver efetivo 
risco à integridade dos 
membros do MPF,
obtido junto à 
Secretaria Nacional de 
Segurança Institucional 
(SSIN/PGR).

Novas 
impressoras 

multifuncionais

Atualização 
dos kits de 
gabinetes e 
acervo da 
biblioteca 

Novo 
estacionamento 
para membros 
e servidores

Projeto 
“Fortificar Agente”

Integração do 
Único com o Apolo 

(TRF2) permite 
entrega direta das 

manifestações
 do MPF

Criação de central 
de dúvidas do 

MPF Digital 
por e-mail

A comissão local para 
implantação do projeto 
MPF Digital planeja, 
em conjunto com 
equipes da PGR e PRR1, 
capacitações no período 
de 4 a 7 de julho para 
membros e servidores 
sobre o Único Digital.

Implantação do 
Único Digital

A pedido da chefia 
da unidade, a Polícia 
Rodoviária Federal 
ministrou o curso 
Armamento, Munição 
e Tiro (AMT) para 
procuradores da PRR2.  
O curso contou com 
aulas práticas, simulando 
exercícios e posições 
em 150 disparos e 
teorias sobre armamento, 
manuseio, montagem e 
desmontagem, além 
de orientações e 
conteúdo teórico de 
como portar armas.

Membros 
participam de 
capacitação 
da PRF sobre 

armas, munição 
e prática de tiro

Veículo
oficial

blindado



Destaques  
de atuação



 janeiro fevereiro

PRR2 recebe
selo Ouro em 
certificação da AMGE

PRR2 recebe Selo OURO 
na Certificação de 
Desempenho dos Painéis 
de Contribuição das 
Procuradorias da República 
e Procuradorias Regionais 
da República.

APGE divulga o 
planejamento de 
atividades para 2017

A Assessoria de 
Planejamento e Gestão 
Estratégica encaminhou aos 
segmentos administrativos 
da unidade o planejamento 
de atividades para 2017, 
de forma que todos possam 
se programar para o 
cumprimento dos 
prazos de preenchimento 
dos indicadores do painel 
de contribuição.

2017

Conclusão do 
inventário patrimonial 
em tempo recorde

A comissão responsável 
pelo serviço de inventário 
de patrimônio da unidade 
finalizou o trabalho em 27 de 
janeiro, controle normalmente 
finalizado em março e abril.  
Foram verificados 16.409 
bens móveis, um aumento 
de 852 itens com relação ao 
ano anterior.

Obtenção de recursos 
para a reforma da nova 
sede na LOA 2017

Foram obtidos o total de 
R$ 1.517.359,00 para 
a reforma da futura sede 
da PRR2, dos quais 
R$ 500 mil por emenda.

APGE divulga os 
resultados do Painel de 
Contribuição de 2016

A Assessoria de 
Planejamento e Gestão 
Estratégica consolidou, no 
final de fevereiro, o mapa de 
metas da unidade, concluindo 
que do total de 58 iniciativas/
indicadores, 47 metas foram 
alcançadas. Isso representa  
um aproveitamento de 
81%, saldo positivo em ano 
de gastos contidos.

Reunião da 5ª CCR 
sediada na PRR2
 
A PRR2 recebe o 
Subprocurador-Geral da 
República Dr. Marcelo 
Muscogliati,  da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, para 
reunião com os membros 
do Subnúcleo de Combate 
à Corrpução do NTCC e do 
NCCC.

março

Reuniões do GT de 
Qualidade de Vida no 
Trabalho (GT ELO - QVT) 
com servidores 
e prestadores de 
serviços terceirizados

Para disseminar a 
importância da participação 
de todos no diagnóstico 
de Qualidade de Vida no 
Trabalho, o GT ELO-QVT 
realizou uma série de 
reuniões e visitas em 
segmentos da unidade para 
sensibilizar o público interno.

Teletrabalho (Portaria 
PRR2 nº 79/2017)

Após ampla discussão pela 
Comissão para implantação 
de projeto piloto do 
Teletrabalho na PRR2 
(com base na Portaria PGR 
nº 110/2015) e da 
respectiva aprovação 
do Procurador Geral da 
República para implantação 
do projeto piloto, foi editada 
a Portaria PRR2 nº 79/2017, 
estabelecendo regras para o 
início do teletrabalho.

5ª Reunião Ordinária do 
Subcomitê de Gestão 
Administrativa – SGA

Participação na reunião entre 
o Colégio de Procuradores-
Chefes e o Secretário-Geral, 
que ocorreu no período de 
30 de agosto a 1º de 
setembro em Brasília.



março abril

2017

Pesquisa sobre Eventos

A Comissão de Eventos 
e Clima Organizacional 
consultou o público interno 
para opinar sobre os temas e 
a melhor forma de realização 
de eventos voltados para os 
colaboradores da PRR2.

Contingenciamento 
de recursos da LOA 
2017 para reforma 
da nova sede

A Portaria PGR/MPU 
nº 28/2017 contingenciou 
R$1.017.359,00 dos 
recursos orçamentários 
previstos para a reforma 
da futura sede em 2017.

Relatório Executivo de 
Resultados da Chefia - 
2º semestre/2016

Publicação do relatório 
semestral do período de 
julho a dezembro de 2016, 
em meio digital.

Devolução de R$250 
milhões ao Estado do 
RJ pela Lava Jato

Cerimônia no TRF2 de 
devolução de recursos aos 
cofres públicos do Rio de 
Janeiro pela Força-tarefa 
Lava Jato no Estado, 
composta por membros da 
PRR2 e PR/RJ.

Relatório de 
Gestão da PRR2

Publicação traça “pente-fino” 
da gestão da PRR2 durante 
2016, com uma compilação 
digital das principais 
atividades da unidade 
durante o ano.

Participação na 
Pesquisa de QVT

PRR2 é destaque na 
participação do diagnóstico 
do projeto de Qualidade 
de Vida no Trabalho, com 
participação de 53,2% do 
público interno, resultado 
alcançado por meio do 
empenho do GT ELO - 
QVT em disseminar a 
importância do tema.

Substituição 
das impressoras 
multifuncionais 
por novas

Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação promove 
a substituição dos 
equipamentos multifuncionais 
dos gabinetes e segmentos 
administrativos, devido ao 
novo contrato firmado de 
impressão corporativa.

Elogio aos servidores 
da Divisão de 
Segurança Orgânica 
e de Transportes - 
Disegot (Portaria 
PRR2 nº 193/2017)

Servidores foram elogiados 
pela chefia da unidade 
por seu desempenho 
em operações da Polícia 
Federal com apoio do 
MPF nos desdobramentos 
da Operação Lava Jato 
no Rio de Janeiro.

Capacitação de 
servidores da 
Disegot no Curso 
de Atualização 
Profissional da Polícia 
Rodoviária Federal

O treinamento, obtido de 
forma gratuita por meio 
de cooperação entre 
órgãos públicos, aprimorou 
os conhecimentos dos 
servidores em técnicas 
de defesa e condução 
veicular policial.

Campanha Abril Verde

PRR2 adere à campanha 
Abril Verde contra acidentes 
de trabalho do MPT.

Capacitação 
dos vigilantes e 
recepcionistas

Os vigilantes da equipe de 
segurança participaram do 
treinamento de “Manuseio 
e Tiro” oferecido pela 
empresa BMC Vigilância, 
contratada pela unidade 
para prover o serviço de 
segurança patrimonial.  
As recepcionistas 
realizaram o treinamento 
de Relações Interpessoais, 
no qual foram abordados 
as boas práticas de 
relacionamento entre 
recepcionistas e 
visitantes.

Peticionamento 
eletrônico no TRF2 
via sistema Único

Após trabalho em conjunto 
das Coordenadorias de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação 
(CTIC) e Jurídica e de 
Documentação (Cojud) da 
PRR2, com a Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (STIC/PGR) 
e o TRF2, foi concluída 
a integração do sistema 
Único com o sistema Apolo 
do TRF2. Isso permitiu a 
entrega ao Tribunal das 
manifestações eletrônicas 
da unidade diretamente via 
sistema Único, otimizando o 
trabalho dos gabinetes.

Capacitação equipe Disegot na PRF



Restruturação de 
atribuições do NCCC 
(Portaria PRR2 
nº 215/2017)

Em razão de deliberação do 
Núcleo Criminal de Combate 
à Corrupção (NCCC), 
relativa à restruturação das 
atribuições desse núcleo, foi 
editada portaria para alterar 
a redação da Portaria PRR2 
nº 265/2016.

Comissão para 
implantação e 
divulgação do MPF 
Digital (Portaria 
nº 230/2017)

Tendo em vista a 
implantação do projeto MPF-
Digital entre 4 e 7 de julho, 
foi instituída a Comissão de 
Implantação, encarregada 
de planejar, executar e 
supervisionar os trabalhos 
necessários para a melhor 
adoção do procedimento 
eletrônico extrajudicial e 
administrativo na PRR2.

Instituição da Comissão 
de Gênero 
e Raça da PRR2 
(Portaria nº 226/2017)

Integrada por dois membros 
e quatro servidores, a 
comissão será responsável 
por debater a temática de 
equidade de gênero e raça 
e por tentar implementar 
medidas que favoreçam a 
igualdade no âmbito do MPF.

Pesquisa de satisfação 
dos serviços internos 
prestados pela PRR2

No período de 17 e 25 de 
maio foi realizada pesquisa 
de satisfação para avaliar 
os serviços destinados 
ao público interno.  Os 
resultados, apresentados em 
seção própria neste relatório, 
demonstram que os planos 
de ação adotados pela 
Administração no último 
ano aprimoraram os 
serviços da unidade.

junhomaio

Sistema de Acumulação 
de Ofícios (SISAM)

A partir de junho, as 
inscrições do concurso 
para a escolha de membros 
substitutos dos ofícios 
da PRR2 passaram a ser 
feitas pelo novo sistema de 
Acumulação de Ofícios - 
SISAM.  O programa faz parte 
de um projeto nacional do 
MPF, que visa a auxiliar no 
gerenciamento e a dar 
maior transparência.

Nova disciplina no NCCC 
(Portaria PRR2 
nº 297/2017)

Confere nova disciplina às 
atribuições do Núcleo Criminal 
de Combate à Corrupção.

Curso sobre armas, 
munição e prática 
de tiro da PRF para 
procuradores da PRR2

Em atendimento a pedido da 
chefia da unidade, em 8 e 9 
de junho foi ministrado para 
membros o curso Armamento, 
Munição e Tiro (AMT), pela 
Polícia Rodoviária Federal.  
A capacitação contou com 
aulas práticas, simulou 
exercícios e posições em 
150 disparos e aulas teóricas 
sobre armamento, manuseio, 
montagem e desmontagem, 
além de orientações de como 
portar armas.

6ª Reunião 
Ordinária do Colégio 
de Procuradores

Realizada em 15 de maio 
para tratar dos assuntos 
previamente pautados:
1) Reforma da nova sede; 
2) Teletrabalho; 
3) Lava-Jato e perspectivas 
de atuação da PRR2 – 
Estruturação do NCCC; 
4) Novo sistema de 
substituição de ofícios da 
Secretária-Geral (SISAM); 
5) Sessões eletrônicas do 
TRF2; 
6) Expediente na PRR2 
em dias de manifestações 
populares; e 
7) Assuntos tratados na 16ª
Reunião do Subcomitê de 
Gestão Administrativa.

Reunião de Análise 
da Estratégia (RAE)

Aproveitando a convocação 
da chefia para a 6ª Reunião 
Ordinária do Colégio de 
Procuradores, o assessor 
de Planejamento e 
Gestão Estratégica, Daniel 
Santiago, conduziu a RAE, 
apresentando os resultados 
da Estratégia e as 
ações futuras.

Procuradores em treinamento da PRF



Atribuição em matéria 
previdenciária 
transferida do 
NUCRIM para NTCC

Transferência temporária 
(Portaria PRR2 nº 292) 
da atribuição em matéria 
previdenciária do Núcleo 
Criminal (NUCRIM) para o 
Núcleo Cível e da Tutela 
Coletiva (NTCC) da PRR2.

42º Ofício designado 
exclusivamente para 
Nucrim

Designação do 42º Ofício 
Regional (Portaria PRR2 
nº 293) para atuar com 
exclusividade no âmbito 
do Núcleo Criminal de 
Combate à Corrupção 
(NCCC)Criminal (NUCRIM) 
para o Núcleo Cível e da 
Tutela Coletiva (NTCC) da 
PRR2.

NUCRIM também 
designado para 
atuação custos 
legis em processos 
criminais do NTCC

Extensão temporária 
(Portaria PRR2 nº 294) ao 
Núcleo Criminal (NUCRIM) 
a atribuição do Núcleo 
Criminal de Combate à 
Corrupção (NCCC) nos 
processos criminais que 
suscitam a atuação de 
fiscal, excetuando-se 
aqueles vinculados à 
operação LAVA JATO.
(NCCC)Criminal (NUCRIM) 
para o Núcleo Cível e da 
Tutela Coletiva (NTCC) da 
PRR2.

 
Formulários digitais 
da PRR2 no Único

Criação de formulários 
digitais adaptados para a 
PRR2 para o Único Digital. 
A iniciativa da migração 
de todo acervo físico de 
formulários está sendo 
coordenada pela Chefia 
de Gabinete e pelo chefe 
do Núcleo de Registro e 
Acompanhamento Funcional 
(NURAF/CGP).

Natureza híbrida do 
17º Ofício do NTCC e 
NCCC

Alteração do rol de 
atribuições do 17º Ofício 
Regional (Portaria PRR2 
nº 290), conferindo-lhe 
natureza híbrida, com 
a inserção do grupo de 
distribuição LAVA JATO 
NCCC, vinculado ao Núcleo 
Criminal de Combate à 
Corrupção (NCCC) da PRR.

17º Ofício desonerado 
de processos cíveis do 
NTCC

Desoneração do 17º Ofício 
Regional (Portaria PRR2 nº 
291) dos processos cíveis do 
Núcleo da Tutela Coletiva e 
Cível (NTCC) da PRR2

Seminário Direitos 
Humanos e a Nova 
Lei de Migração

Seminário sobre a nova 
Lei de Migração realizado 
pelo Núcleo de Apoio 
Operacional à Procuradoria 
Federal dos Direitos do 
Cidadão da 2ª Região.

Debate dos 
candidatos a PGR

PRR2 sedia debate antes 
da eleição da lista tríplice 
para PGR durante biênio 
2017/2019.  O evento 
realizado foi o mais longo 
(3h40) e completo, com 
todos os candidatos.

Visita da Secretária 
de Apoio Pericial à 
equipe do CRP-2

Em reuniões nos dias 21 e 
22 de junho, a procuradora 
regional da República 
Elzabeth Kobayashi 
trocou informações 
administrativas e traçou 
planos de ação com os 
peritos do Centro Regional 
de Perícia 2.

Nova vaga de 
procurador na 
PRR2 (Ofício SG nº 
2472/2017) 
 
Remanejamento de um 
cargo de procurador 
regional da Procuradoria 
da República no Ceará 
para a PRR2, devido a 
necessidade de ampliação 
do número de ofícios de 
combate à corrupção nesta 
Regional. 

Comissão de 
Eventos planeja 
confraternização 

A Comissão de Eventos e 
Clima Organizacional se 
reúne ao longo do mês 
para organizar a “Festa 
Julina” de 2017.

Campanha de 
vacinação contra 
a gripe

Nos dias 5 e 6 de junho, nas 
sedes México e Uruguaiana, 
foi realizada a vacinação 
de membros, servidores, 
estagiários e terceirizados.  
A dose oferecida protege 
o público-alvo contra os 
três subtipos do vírus da 
gripe determinados pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para este ano: 
H1N1, H3N2 e influenza B. 

Correição Ordinária

Entre 20 e 22 de junho, 
foi realizada a Correição 
Ordinária pela Corregerdoria 
do Ministério Público Federal 
na PRR2.

Disponibilização dos 
votos vencedor e 
vencido do TRF2 

Solicitação (Ofício nº 
853/2017) ao Presidente do 
TRF2 para que as Turmas 
passem a disponibilizar o 
teor dos votos (vencedor 
e vencido) que integrarão 
o acórdão das sessões 
ampliadas.

2017

junho

Visita da Secretária de Apoio Pericial à PRR2

Debate entre candidatos à lista tríplice da PGR



Resultados da 3ª Edição da Pesquisa Interna de Satisfação

Pelo terceiro ano consecutivo, a PRR2 realizou uma pesquisa de satisfação para avaliar e aperfeiçoar os serviços para o público 
interno. Neste ano, houve a participação de 94 membros e servidores na enquete online, que analisou 34 serviços da Procuradoria.
Dentre os serviços que demonstraram maiores índices de melhorias em 2017 (em relação a 2016), destacam-se: o acesso aos 
arquivos em rede da CTIC, o serviço de limpeza da unidade, a realização e homologação de avaliações da CGP, o atendimento do 
transporte na Disegot e a rapidez e satisfação com as atividades da Assessoria de Pesquisa e Análise (Asspa).

Já os serviços / áreas que obtiveram as melhores avaliações foram: atendimento da Biblioteca, Protocolo, Reprografia, serviço de 
telefonia, atendimento médico, recepcionistas, e atendimento da Divisão de Plan-Assiste. 



Aprimoramento dos 
serviços



Avanços 
Constantes

1

2 

3 

4 

10 

5 

6 

Melhoria de 
processos 

7

8 

9 

PRR2 Notícias passa a ser uma revista digital: O informativo quinzenal da 
ASCOM foi 100% recriado e passa a ser uma revista digital com acesso remoto, e não 
mais um boletim restrito aos e-mails e murais internos da PRR2.

Resultados do Painel de Contribuição de 2016 demostram bom 
aproveitamento em ano de gastos contidos: Após a consolidação dos 
resultados alcançados no Painel de Contribuição de 2016 da PRR2, a  Assessoria 
de Planejamento e Gestão Estratégica concluiu que do total de 58 iniciativas/
indicadores, 47 metas foram alcançadas - um aproveitamento de 81%.

Realização de eventos de acordo com o interesse do público interno: 
A Comissão de Eventos e Clima Organizacional realizou pesquisa com o público 
interno para definir a programação de eventos do ano com base na opinião dos 
colaboradores da unidade.

3ª edição da Pesquisa de Satisfação dos Serviços Internos: Buscando 
o aprimoramento contínuo dos serviços prestados ao público interno da unidade, no 
período de 17 e 25 de maio foi realizada pesquisa de satisfação para avaliação dos 
serviços destinados a esse público.  Os resultados são apresentados em seção própria 
neste relatório.

Procedimentos de Gestão Administrativa Eletrônicos (PGEA eletrônico): 
Secretaria Regional e Coordenadoria de Administração iniciam a implantação dos 
procedimentos de Gestão Administrativa Eletrônicos, com o apoio do Setor de Gestão 
Documental e da Coordenadoria Jurídica e de Documentação.

Tramitação de Documentos Eletrônica: Utilizando as funcionalidades do MPF 
Digital, segmentos da unidade começam a tramitar documentos em sua forma 
eletrônica, evitando o uso de papel e conferindo maior celeridade. 

Inventário Administrativo no Sistema Único: Seguindo orientação da Secretaria 
Jurídica e de Documentação (SEJUD), os segmentos administrativos realizaram, 
até o final de março, o inventário administrativo de suas áreas no Sistema Único.  
O objetivo foi auxiliar na administração dos dados para a implantação e na 
obrigatoriedade do procedimento eletrônico na unidade.

Ampliação da rede de credenciados do Plan-Assiste: Buscando de 
forma contínua a ampliação de sua rede de credenciados, o Plan-Assiste credenciou 
dois novos prestadores de serviços: Lafe Laboratórios e Pro Echo.

Capacitação “Atualização Profissional da Polícia Rodoviária Federal”: 
Servidores da Disegot participaram de treinamento na Polícia Rodoviária Federal 
ministrado de forma gratuita por meio da cooperação entre órgãos públicos. O 
treinamento permitiu o aprimoramento de conhecimentos, como técnicas de 
defesa e de condução veicular policial. 

Capacitação de “Manuseio e Tiro” para vigilantes da equipe de 
Segurança: Os vigilantes da equipe de segurança participaram do treinamento de 
“Manuseio e Tiro”, oferecido pela empresa BMC Vigilância, contratada pela unidade para 
prover o serviço de segurança patrimonial.

Capacitação de “Relações Interpessoais” para recepcionistas: 
As colaboradoras participaram do treinamento, no qual foram abordadas as boas 
práticas do relacionamento entre as recepcionistas e os visitantes.
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Nova Sede



A empresa ELMO dá 
prosseguimento na 
execução do projeto 
de arquitetura, com a 
instalação dos pisos 
vinílicos e dos forros 
de gesso nos andares.

Arquitetura

A ideia de um 
bistrô na PRR2 vai 
ganhar forma na 
cobertura da nova 
sede.  Haverá um 
espaço climatizado 
para os usuários 
e uma área 
descoberta, que 
permite apreciar a 
paisagem ao redor 
do edifício.

A empresa RED TECH 
entregou as obras de 
hidrossanitária e de 
reforço estrutural.

Edfício 
Valparaíso: 

fachada 
projetada

 e foto atual

Economia 
de quase 

R$ 1 milhão

O trabalho em equipe 
da Assessoria de 
Obras e Projetos e 
da Coordenadoria 
de Administração 
garantiu o sucesso das 
últimas contratações 
de serviços para a 
futura sede, executando 
integralmente o 
orçamento destinado 
à obra em 2016.  
Além disso, os novos 
contratos foram 
firmados por um valor 
inferior aos limites 
previstos, gerando uma 
economia de R$ 959 mil.

Restaurante 
na cobertura

A empresa TERMSUL 
dá prosseguimento 
aos serviços de 
instalação do sistema 
de climatização, 
efetuando testes 
de funcionamento 
do sistema para 
identificação de 
possíveis vazamentos 
na rede frigorígena ou 
falha no isolamento 
térmico dos dutos.

Climatização

Dois serviços 
finalizados 

na nova sede



ILUMINAÇÃO E PISO COPA, COBERTURA E BANHEIRO

A empresa STUDIO 
G inicia a execução 
dos serviços da 2ª 
etapa de Arquitetura, 
começando pela 
demolição do 
excesso de peso na 
laje da cobertura.

A engenheira Claudia 
de Oliveira Pacheco e 
o arquiteto Alexandre 
Furtado se juntam à 
chefe Gisele Affonso e 
aos servidores Fellippe 
Takanori e Gleiphyson 
Santana.  O reforço à 
equipe e a substituição 
das arquitetas Carla 
Siqueira e Márcia 
Caetano visam ao 
maior alinhamento 
da Assessoria 
com a Secretaria 
de Engenharia e 
Arquitetura da PGR.

Arquitetura 
parte 2:  
Portaria, 

Cobertura e 
Adequações 
nos 5º e 6º 

andares

A empresa CONERGY 
dá prosseguimento 
aos serviços de 
execução do projeto 
elétrico, dados, voz 
e iluminação com 
automação predial, 
já promovendo 
a instalação das 
luminárias de led 
nos andares.

A empresa DARWIN 
inicia a exeução dos 
serviços de reuso de 
águas cinzas com a 
construção das bases 
dos reservatórios de 
água no subsolo da 
futura sede.

Entra na fase final o 
certame para registro 
de preço e aquisição 
de mobiliários para
a futura sede.

Nova 
composição 

da Assessoria 
de Obras e 
Projetos

Instalações 
elétricas, 

dados, voz e 
iluminação

Reuso de 
águas
cinzas

Mobiliários



Progresso 
da reforma 
do Edifício 
Valparaíso
(ref. jun/2017)

Serviço concluído.

Demolição

100%
Serviço concluído.

Fechamento das fachadas

 100%

Serviço concluído.

Reforço estutural

 100%
Serviço concluído.

Hidráulica

 100%

Pendente a instalação 
dos bicos (sprinklers) nos 

pavimentos para conclusão 
desta etapa da obra.

Combate a incêndio

 90%

Instalação de interruptores e 
tomadas, passagem de cabos 
e instalação de eletrocalhas.

Elétrica, Dados, Voz e Iluminação

 61%

Concretagem das bases dos 
tanques de água bruta, filtros 
e água tratada. Instalação e 
fixação do tubo extravasor.

Reuso de águas cinzas

1%

Testes nos equipamentos 
condicionadores de ar 

nos andares. 

Climatização

 81%

Instalação de forros e pisos 
vinílicos e continuação da 

execução dos revestimentos 
e acabamentos finais.

Arquitetura - Etapa 1

 50%

Início da remoção do peso 
extra da laje de cobertura.

Arquitetura - Etapa 2

 1%



Comunicação interna 
e externa



Resultados da Assessoria de Comunicação

Evento no TRF2 de repatrição de R$ 250 mi Debate de candidatos à lista tríplice para PGR

A Ascom iniciou 2017 com 
o  lançamento do PRR2 Notícias 
em formato de revista digital. 
O informativo quinzenal foi 
totalmente renovado, e passou a 
ter acesso também remoto. O novo 
projeto, com design mais moderno, 
também trouxe novas editorias e 
foi bastante elogiado pelos colegas, 
com um alto índice de aprovação.

Na comunicação externa, 
embora o número de releases 
tenha reduzido em relação ao 
ano anterior (por este ano não 
ser eleitoral), a Assessoria bateu 
recorde de notícias  geradas na 
imprensa a partir de suas matérias: 
1470 notícias online e em jornais 
no 1º semestre, quase o dobro do 
ano passado. Este fato pode ser 
atribuído à Lava Jato no RJ, que 
trouxe bastante repercussão. 

Outros recordes também 
atingidos foram as divulgações em 
mídias sociais (1055) e gravações 
de matérias para rádio do MPF (65), 
graças à dedicação e ao empenho 
da equipe nesses quesitos. 

Destaca-se ainda o apoio a 
cinco eventos, entre eles o debate 

de candidatos a PGR.  Esse tipo 
de atividade demanda bastante 
dedicação da Assessoria.  

Na comunicação interna, além 
do PRR2 Notícias, a Ascom deu 
continuidade aos outros três boletins 
internos (Por Dentro da Mudança, 
PRE/RJ em Ação e Informativo do 
Naop), na atualização da intranet e 
site externo, confecção de materiais 
gráficos diversos, clipping diário 
(Notícias do Dia), mural digital e 
divulgação e prospeção de nove 
novos convênios. 

Divulgação externa

lNúmero recorde de divulgação 
nas mídias sociais e crescimento 
de 24% em relação ao mesmo 
período do ano anterior: 1055 (1º 
sem. 2017) x 849 (1º sem. 2016); 

lNúmero recorde e aumento de 
198% em notícias geradas pela 
imprensa (online e jornal) a partir 
de divulgações da PRR2: 1470 (1º 
sem. 2017) x 495 1º sem. 2016); 

lNúmero recorde e 
crescimento de 16% nas 
gravações de notícias de rádio 
para os canais do MPF e Rádio 
Justiça:  65 (1º sem. 2017) x 56 
(1º sem. 2016);

lAumento de 5% na quantidade 
de atendimentos a jornalistas 
(reativos e proativos): 395 (1º sem. 
2017) x 377 (1º sem. 2016). Este 
percentual não representa o número 

real, que é maior, pois muitos 
atendimentos neste semestre foram 
feitos via What´sApp, mas não foram 
contabilizados; e

lPor não ser ano eleitoral, o 
número de releases foi menor 
do que o ano anterior. Porém, se 
comparado ao mesmo período em 
2015 (também ano sem eleições), 
houve um crescimento de 37%: 85 
(1º sem. 2017) x 62 (1º sem. 2015). 

Eventos

l21/3: Ajuda na organização, 
divulgação e cobertura do evento 
no TRF2 de repatriação de R$ 
250 milhões desviados pela 
organização de Sérgio Cabral;

 
l11/5: Adaptação da arte, 

divulgação e cobertura da palestra 
“Aprenda a negociar com seu 
dinheiro”, do servidor Álvaro Neto;

l19/6: Auxílio na organização, 
e cobertura do debate dos 
candidatos à lista tríplice para 
PGR, no auditório da PRR2; 

l26/6: Arte, auxílio na 
organização, divulgação e 
cobertura do seminário “Direitos 
Humanos e a Nova Lei de 
Migração”, do NAOP2;

l30/6: Auxílio na divulgação e 
cobertura do curso “Temas atuais 
do Direito Penal Econômico e 
Empresarial”, do MPF em conjunto 
com o IBCCRIM. 



Resultados da Assessoria de Comunicação




