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Apresentação

Este Relatório Executivo Semestral é o terceiro que apresento desde o início da minha 
gestão, fechando o primeiro mandato que exerci como procurador-chefe da Procuradoria 
Regional da República - 2ª Região. Ele representa uma das boas práticas de controle 

social e prestação de contas no âmbito da administração pública, entre muitas outras que foram 
paulatinamente implementadas desde o início da minha gestão e que serão respeitadas neste meu 
segundo mandato.

Demos continuidade ao trabalho de fortalecimento do conjunto de atos normativos que vêm 
profissionalizando e institucionalizando as nossas rotinas internas e externas, bem como a importante 
inciativa de compartilhar com os colegas de forma rotineira e pelas vias mais diversas e instantâneas as 
decisões e resultados da administração, em cumprimento às melhores práticas de governança. 

A disponibilização nos sítios da PRR2 na Intranet e na Internet a partir do mês de julho de 
2015 dos Boletins Estatísticos semestrais de produtividade processual, elaborado pelo Núcleo de 
Estatística da Coordenadoria Jurídica e de Documentação, garantiram o direito fundamental de 
acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º 
do artigo 216 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei nº 12.527/2011. Vale dizer que os 
princípios da publicidade e transparência encontram-se presentes no mapa estratégico do MPF 
como valores institucionais, representando uma das formas mais eficazes de controle social.

Entre outros atos de compliance no âmbito do serviço público, destaco também a nossa 
pioneira Pesquisa de Satisfação Interna, a partir da qual realizamos pela nossa Assessoria de 
Comunicação palestras de boa convivência no ambiente de trabalho para o quadro de terceirizados, 
e desenvolvemos e distribuímos a todos uma Cartilha sobre o tema, além do papel da PRR2 na 
sociedade, com o intuito de melhorar o entendimento sobre a posição de cada colaborador na 
nossa engrenagem e, por efeito, na interlocução interna e no clima organizacional. Com isso, 
esperamos melhores resultados na nossa prestação de serviço, tanto para o público interno como 
para o externo.

Por outro lado, a reforma da nossa nova sede está em franco andamento, principalmente porque 
conseguimos emendas parlamentares suficientes para mantermos e ampliarmos o canteiro de 
obras, não sem uma incansável atuação junto aos parlamentares no Congresso Nacional, inclusive 
destacada na “rede membros” pelo Senhor Secretário-Geral do MPU. Aliás, a PRR2 tem cada 
vez mais se feito notar na mídia em geral e nos Boletins de Notícias da PGR, principalmente pelo 
esforço da ASCOM, que passou a levantar no Único os casos de nossa atribuição com potencial 
interesse ao público em geral.

O segundo semestre de 2015 também representou a sedimentação de um trabalho iniciado 
no ano anterior, com a publicação pelo TRF2 da Resolução 0022 de 10 de julho de 2015, que 
dispõe sobre o encaminhamento automático de processos ao MPF nas hipóteses expressamente 
previstas em lei e no Regimento Interno, enquanto que nos demais casos esse encaminhamento 
deverá se dar por ordem do Relator. A partir daí a dinâmica da remessa indiscriminada de 
execuções ficais, sem interesse na nossa intervenção, se inverteu.

Conforme levantamento do nosso Núcleo de Estatística, houve uma queda acentuada nos 
processos de Conselhos Regionais (anuidades) ao longo do ano de 2015. O volume deste tema 
passou de 49% em janeiro para 15% em outubro/2015, ou seja, uma queda de 34 pontos 
percentuais. Em números absolutos, passou de 1486 processos para 311 processos. Lembrando 
que esse tema foi responsável, nos dez primeiros meses de 2015, por 42% de toda a matéria 
tributária que deu entrada na PRR2. Outro tema que chamou a atenção foi o da Dívida Ativa, que 
caiu de 2687 em 2014 para 252 em 2015. 

Enfim, são inciativas que permitem que a nossa Unidade esteja estruturalmente mais preparada 
para focar os nossos esforços para as questões de maior relevo e interesse social, com o que daremos 
à Sociedade o retorno à altura das responsabilidades e expectativas sobre nós depositadas. 

Convido os senhores e as senhoras à leitura deste Relatório, elaborado para prestar contas, de 
forma clara e sintética, das principais ações da atual gestão da PRR2. Boa leitura!

José Augusto Simões Vagos
Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional da República - 2ª Região
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Sumário

Destaques  
de atuação



julho julho

Pedido de apoio 
a Senadores para 
aprovação do plano 
de cargos dos 
servidores do MPU
(Ofícios PRR2 
nº 1594, 1596 e 
1597/2015)

Pedido de apoio 
aos Senadores da 
República do Rio de 
Janeiro à aprovação 
do PLC 41/2015 (PL 
7919/2014) que cuida 
do plano de carreira dos 
servidores do Ministério 
Público da União. 

Solicitação de reparos 
em fachada dos 
fundos de edifício 
limítrofe com o 
estacionamento da 
México (Ofício PRR2 
nº 1233/2015 )

Notificação do Condomínio 
Veimar (localizado na 
Rua México, 164) para 
realização de reparos 
urgentes no revestimento 
da fachada lindeira ao 
estacionamento da sede da 
Rua México.

Reuniões regulares 
com o Colegiado

Reuniões regulares com 
o Colegiado, objetivando  
dar notícias do andamento 
das obras da nova sede 
da Procuradoria Regional 
e compartilhar decisões 
sobre assuntos de interesse 
dos membros.

Pedido de inspeção à 
Defesa Civil 
(Ofício PRR2 nº 
1238/2015)

Pedido de inspeção da 
Defesa Civil do Rio de 
Janeiro na fachada do 
prédio nº 164 da Rua 
México, para prevenção de 
acidentes relacionados ao 
estado de conservação do 
revestimento da fachada do 
imóvel.

2015

Pedido de detectores 
de metais e cadeiras 
(Ofício PRR2 nº 
1348/2015)

Reprogramação orçamentária 
da unidade, solicitando a 
aquisição de dois pórticos 
detectores de metais e 
25 unidades de cadeiras 
para estações de trabalho, 
totalizando o valor de 
aproximadamente R$ 60 mil.

Novos postos de 
trabalho para o Ed. 
Valparaíso (Ofício PRR2 
nº 1530/2015)

Pedido de aditamento 
contratual para contratação 
de novos postos de mão-
de-obra para atender à nova 
sede e para implantação 
de centrais de atendimento 
na PRR2. Foram solicitados 
dois postos de auxiliar de 
escritório e dois postos de 
vigilância para a nova sede. 

Ajustes de segurança 
na revitalização da 
Rua Heitor de Melo 
(Ofícios PRR2 no 1558 e 
1559/2015)

Solicitação de ajustes em 
relação a assuntos de 
segurança no projeto básico 
de revitalização e adoção 
da Rua Heitor de Melo (rua 
adjacente à nova sede da 
PRR2), patrocinado 
pelo Condomínio Linneo de 
Paula Machado e pelo Museu 
Nacional de Belas Artes.

Gestores operacionais 
e contratuais (Portaria 
PRR2 nº 210/2015)

Designação de servidores 
como gestores operacionais 
e contratuais.

Substituição de ofício 
(Portaria PRR2 no 
214/2015)

Estabelecimento de listas 
de substituição de ofícios na 
PRR2.

Coordenadoria NTCC 
(Portaria PRR2 nº 
211/2015)

Designação dos 
procuradores regionais da 
República Adriana de Farias 
Pereira e Paulo Fernando 
Corrêa como coordenadora 
titular e substituto do Núcleo 
de Tutela Coletiva e Cível. 

Pregoeiro e CPL 
(Portaria PRR2 no 
219/2015)

Designação de servidores 
para exercerem atribuições 
de pregoeiro e constituição 
de Comissão Permanente 
de Licitação.

Subcomissão 
de projeto de 
climatização (Portaria 
PRR2 nº 226/2015)

Designação de servidores 
para comporem a 
subcomissão de projeto de 
climatização da nova sede 
da PRR2.

Núcleo de Combate à 
Corrupção (Portaria 
PRR2 nº 242/2015)

Designação do procurador 
regional da República Carlos 
Alberto de Aguiar para 
atuar perante o Núcleo de 
Combate à Corrupção e 
destinação do 37º Ofício ao 
mesmo Núcleo. 

Numeração sequencial 
de ofícios (Portarias 
PRR2 no 243 e 
244/2015)

Alteração da numeração 
sequencial dos ofícios da 
PRR2 e consolidação das 
designações dos membros 
da PRR2.

Listas temáticas de 
substituição de ofícios 
(Portaria PRR2 no 
245/2015)

Designação de membros para 
comporem as listas temáticas 
de substituição de ofícios.

Coordenação do Núcleo 
Criminal (Portaria PRR2 
no 246/2015)

Designação dos procuradores 
regionais Maurício Andreiuolo 
Rodrigues e Sidney Pessoa 
Madruga da Silva para 
exercerem, respectivamente, 
as funções de coordenador 
do Núcleo Criminal e 
coordenador substituto.

Pesquisa de opinião 
interna

Utilização de enquetes 
e pesquisas de opinião 
para avaliar a satisfação 
do público interno acerca 
dos serviços prestados no 
âmbito da PRR2. O modelo 
simples e prático adotado foi 
elogiado pela Secretaria de 
Comunicação. Os resultados 
da pesquisa resultaram na 
concentração de esforços 
da administração para 
sanar os problemas mais 
reportados, como o sistema 
de refrigeração e acesso à 
internet. 

Boletins mensais 
estatísticos

Reativação dos boletins 
mensais estatísticos da PRR2 
e sua divulgação no site 
externo e na intranet.



agosto agosto

Relatório de auditoria 
de obras para AUDIN 
(Ofício PRR2 no 

1660/2015)

Encaminhamento do 
relatório de Auditoria 
de obras e serviços de 
engenharia para a AUDIN/
MPU.

Recursos para 
blindagem de veículos 
oficiais (Ofício PRR2 
no 1717/2015)

Solicitação de 
disponibilidade de recursos 
orçamentários para serviço 
de blindagem para dois 
veículos oficiais da frota da 
PRR2.

Curso de Gestão por 
Processos (Ofício 
PRR2 no 1752/2015)

Indicação de servidores 
representantes para o 
curso de Gestão por 
Processos, promovido pela 
Secretaria de Modernização 
e Estratégia.

XV Encontro Nacional 
da 2ª Câmara de 
Coordenação e 
Revisão (Ofício PRR2 
no 1765/2015)

Indicação do procurador 
regional José Homero 
Fernandes de Andrade para 
representar a PRR2 no XV 
Encontro Nacional da 2ª 
Câmara de Coordenação e 
Revisão.

Comissões eleitorais 
para PCR e PRE 
(Ofícios PRR2 no 1768 
e 1769/2015)

Solicitação de nomeação 
das comissões eleitorais 
e apuradoras na PRR2 
para dirigirem a eleição de 
procurador-chefe regional  
e procurador regional 
eleitoral (e substitutos).

Coordenação da 
ASSPA (Portaria PRR2 
no 248/2015)

Designação dos 
procuradores regionais 
Andrea Bayão e Carlos 
Alberto de Aguiar para 
exercerem, respectivamente, 
as funções de coordenadora 
titular e coordenador 
substituto da ASSPA.

Distribuição no NCC 
(Portaria PRR2 no 

263/2015)

Estabelecimento da 
distribuição interna dos 
feitos criminais e de 
improbidade dentro do NCC 
(rodízio geral interno) nos 
casos de substituição sem 
efeitos financeiros.

Atuação provisória no 
NTCC (Portarias PRR2 
no 268 e 269/2015)

Designação de procurador 
regional da República para 
atuar provisoriamente em 
ofício vago no NTCC e oficiar 
nas sessões do TRF2.

Mudança nos envios 
de execução fiscal 

Sustentação oral no TRF2 
na sessão administrativa 
que referendou a Resolução 
TRF2-RSP-2015/0022 
de 10/07/2015, que 
desobriga o envio de todas 
as execuções fiscais em 
trâmite no TRF2 para a 
PRR2. Agora, a análise da 
conveniência e necessidade 
do envio dos feitos de 
execução fiscal fica a 
cargo do relator ou do 
presidente da Turma em 
caso de consenso entre 
os seus membros. Essa é 
uma importante vitória da 
PRR2, já que o número de 
execuções fiscais onerava 
tanto a atividade fim como 
a atividade meio na medida 
em que tais processos não 
demandam intervenção 
obrigatória do MPF.

2015

Composição da 
comissão predial 
(Portaria PRR2 no 

274/2015)

Alteração da composição 
da comissão Predial da 
PRR2.

Processo eleitoral na 
PRR2 (Portaria PRR2 
no 282/2015)

Disciplina na PRR2 o 
processo eleitoral para 
indicação de membros 
para preenchimento das 
funções de procurador-
chefe e procurador regional 
eleitoral.

Vinculação do NAP à 
ASSPA (Portaria PRR2 
no 291/2015)

Alteração da Portaria nº 
220/2014 para vincular o 
Núcleo de Apoio Pericial à 
ASSPA.

Indicação de 
procuradores para 
3ª e 6ª Câmaras de 
Coordenação e Revisão 
(Ofícios PRR2 no 1766 e 
1767/2015)

Indicação da procuradora 
regional Andrea Henriques 
Szilard como representante 
da PRR2 na 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão e 
de Adriana de Farias Pereira 
como representante na 6ª 
Câmara de Coordenação e 
Revisão.

Curso Especial de 
Segurança e Proteção 
de Autoridades (Ofício 
PRR2 nº 1802/2015)

Pedido de inscrição de 
servidor no Curso Especial 
de Segurança e Proteção 
de Autoridades (C-ESP-
SegProtAut) do Comando 
Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais.

Visita à Diretoria de 
Segurança do TJ/
RJ (Ofício PRR2 nº 
1835/2015)

Solicitação de visita à 
Diretoria de Segurança do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, visando 
ao estreitamento de relações 
institucionais e troca de 
experiências e boas práticas 
nas atividades de inteligência 
e contrainteligência.

Encaminhamento de 
pedido de blindagem 

Encaminhamento do pedido 
de blindagem de veículos 
dado pelo Secretário-geral 
do MPF à Secretaria de 
Relações Institucionais 
da PGR para fins de 
interlocução junto à Câmara 
dos Deputados. O objetivo 
de conceder isenção de 
impostos na aquisição de 
proteção balística pessoal 
e na compra / contratação 
de serviços de blindagem 
de veículo pelos ramos e 
membros do MPU.



outubro

Tratativas para custear 
reforma da nova 
sede (Ofício PRR2 no  

2179/2015)

Informação ao secretário-
geral de tratativas para 
obtenção de R$ 20 milhões 
em emendas parlamentares 
para custear reforma da 
nova sede da PRR2.

Obras nova sede: 
pedido de cargo para 
arquiteta (Ofício PRR2 
no  2212/2015)

Reiteração do pedido de 
alocação temporária de 
um cargo em comissão 
CC-2, para suprir demanda 
urgente de manutenção 
de uma arquiteta com 
exclusividade no serviço 
para acompanhamento e 
fiscalização das obras da 
nova sede da PRR2.

Composição 
de sindicância 
investigativa na PR/
RJ (Ofício PRR2 no  

2261/2015)

Indicação de membro 
e servidores para 
composição de comissão 
de sindicância investigativa 
na PR/RJ.

Inspeção da 
Corregedoria Nacional 
do CNMP na PRR2 
(Ofício PRR2 nº 
2283/2015)

Prestação de 
esclarecimentos sobre 
as recomendações na 
inspeção da Corregedoria 
Nacional do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público na PRR2.

setembro

Relatório para 
Corregedoria-geral do 
MPF (Ofício PRR2 nº 
2040/2015)

Encaminhamento de relatório 
para a Corregedoria-geral do 
MPF referente à Correição 
Ordinária na PRR2.

Interesse na aquisição 
de imóvel do INSS 
(PRR2 no 2066/2015)

Informação ao INSS do 
interesse na aquisição do 
imóvel da Rua México, 158, 
por meio de permuta com 
andares da Rua Uruguaiana, 
174 ou através de novos 
recursos orçamentários.

Pedido de emenda 
parlamentar a 
deputados para 
obras na nova sede 
(Ofícios PRR2 nº 2028, 
2030, 2072, 2073 e 
2074/2015)

Pedidos de emenda 
parlamentar aos deputados 
federais Hugo Leal, Rodrigo 
Maia, Miro Teixeira, Chico 
D´Angelo e Chico Alencar 
para obtenção de recursos 
orçamentários extras para 
realização de obras na nova 
sede da PRR2.

Agradecimentos e 
elogios à Secretaria 
de Engenharia e 
Arquitetura (Ofício 
PRR2 nº 2091/2015)

Agradecimento ao apoio 
técnico e institucional da 
Secretaria de Engenharia 
e Arquitetura, registro de 
elogios aos servidores e 
convite ao secretário para 
visita ao canteiro de obras da 
nova sede da PRR2.

Manutenção de lotação 
de peritos (Ofício PRR2 
nº 2069/2015)

Solicitação à Secretaria 
de Apoio Pericial para 
manutenção da lotação dos 

peritos na PRR2 Gleyphison 
Santana de Lima (analista 
de engenharia civil) e Rafael 
David Del Castilho da Silva 
(analista de contabilidade), 
para que seja preservada a 
continuidade aos serviços 
da ASSPA e da Assessoria 
de Obras.

Comissão para bens 
permanentes (Portaria 
PRR2 nº 296/2015)

Designação de servidores 
para comporem comissão 
para avaliação, baixa, 
cessão e doação de bens 
permanentes.

Comissão para rotinas 
do Novo CPC (Portaria 
PRR2 nº 299/2015)

Designação de comissão 
para apresentar ao 
colegiado da PRR2 
propostas sobre as rotinas 
a serem implementad as 
em decorrência dos novos 
institutos previstos do Novo 
Código de Processo Civil.

Cartilhas e 
treinamentos sobre 
código de conduta

Elaboração de cartilhas de 
treinamento e realização de 
palestras para prestadores 
de serviço acerca do MPF. 
A cartilha estabelece 
um código de conduta, 
aprimorando as relações no 
ambiente de trabalho em 
relação ao público interno e 
externo.

Convênio com o TJ/RJ

Estabelecimento de 
convênio com a Presidência 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
a pedido de membros da 
PRR2 para consulta dos 
processos no sistema 
daquele tribunal. 

Fiscais de contratos 
administrativos 
(Portaria PRR2 nº 
330/2015)

Designação de 
servidores como fiscais 
administrativos e 
técnicos de contratos 
administrativos da PRR2.

Premiação para 
recepcionistas

Instituição de premiação 
para recepcionistas com 
melhor desempenho 
na PRR2, com vistas 
à melhoria do clima 
organizacional. A 
avaliação versa sobre 
pontualidade, soluções 
de problemas, gestão de 
conflitos, apresentação 
pessoal, espírito de 
equipe, uso correto do 
uniforme, dentre outros.



Resultado da eleição 
para procurador 
regional eleitoral 
(Ofício PRR2 no 
2461/2015)

Informação ao procurador 
geral da República sobre 
o resultado da eleição 
para procurador regional 
eleitoral e substituto (Sidney 
Madruga e Maurício 
Ribeiro).

novembro dezembro

Agradecimento a 
deputados (Ofício 
PRR2 no 2366/2015)

Agradecimento aos 
deputados federais 
Rodrigo Maia, Chico 
D´Angelo, Miro Teixeira e 
Chico Alencar pela 
destinação de recursos de 
emenda parlamentar para 
as obras de reforma da 
nova sede da PRR2.

Escala de plantão 
no recesso forense 
(Portaria PRR2 no 
339/2015)

Designação de membros 
da PRR2 para a escala de 
plantão para o recesso 
forense de 2015/2016.

Escala de plantão 
para o 1º semestre de 
2016 (Portaria PRR2 no 
344/2015)

Designação de membros 
da PRR2 para a escala 
de plantão no primeiro 
semestre de 2016.

Inventário anual na 
PRR2 (Portaria PRR2 
no 345/2015)

Determinação da 
realização de inventário 
anual na PRR2.

Plano de Segurança 
Orgânica da PRR2 
(Ofício PRR2 no 
2538/2015)

Encaminhamento ao 
secretário-geral do MPF 
do Plano de Segurança 
Orgânica (PSO) da 
PRR2, para apreciação e 
homologação. 

Apoio para projeto 
de reuso de água 
na nova sede (Ofício 
PRR2 no 2545/2015)

Solicitação à Secretaria de 
Engenharia e Arquitetura 
de apoio técnico para 
elaboração de projeto 
básico e executivo de reuso 
de água na nova sede da 
PRR2. 

Plantão judicial de 
membros da PRR2 
(Ofício PRR2 no 
2555/2015)

Encaminhamento de 
Portaria que estabelece 
normas do plantão judicial 
de membros da PRR2, 
conforme Resolução 
CSMPF nº 159/2015.

Cronograma de 
substituição de 
Iphones

Cronograma de 
substituição dos celulares 
Iphone 5 pelos novos 
Iphone 6.

2015

Plano de metas da 
CTIC (Ofício PRR2 no 
2589/2015)

Encaminhamento ao 
secretário-geral do MPF 
do plano de metas para 
2016 da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CTIC), para 
apreciação e homologação.

 
Pedido de 
remanejamento de 
recursos da PR/RJ 
para nova sede (Ofício 
PRR2 no 2589/2015)

Pedido de remanejamento 
de recursos orçamentários 
da Procuradoria da 
República no Estado do Rio 
de Janeiro, no valor de R$ 
3,13 milhões, para reforma 
do novo edifício sede da 
PRR2. 

Novas regras para 
plantão de membros 
(Portaria PRR2 no 
430/2015)

Estabelecimento de novas 
regras para o plantão 
judicial de membros, 
entre elas o plantão 
contínuo de quarta a 
quarta e a instituição de 
procedimentos para gozo 
da folga compensatória 
pelo exercício do plantão. 

Mudança da lista 
complementar de 
substituições de 
ofício (Portaria PRR2 
no 436/2015)

Alteração da lista 
complementar de 
substituição de ofícios da 
PRR2. 

Atribuições do 
coordenador do NTCC 
(Portaria PRR2 no 
351/2015)

Regulamentação 
das atribuições do 
coordenador do Núcleo de 
Tutela Coletiva e Cível da 
PRR2.

Coordenador 
substituto do NCC 
(Portaria PRR2 no 
353/2015)

Designação do 
coordenador substituto 
do Núcleo de Combate à 
Corrupção.

Programa de 
melhoria do clima 
organizacional da 
PRR2 (Portaria PRR2 
no 402/2015)

O programa tem o objetivo 
de estabelecer planos e 
ações para a melhoria 
do clima a partir da 
avaliação da percepção 
do público interno e da 
identificação de aspectos 
que influenciam na 
qualidade do ambiente 
organizacional.

Designação de 
servidores (Portarias 
PRR2 no 403 e 
404/2015)

Designação de servidores 
para exercerem encargo 
de representação perante 
os condomínios dos 
prédios da PRR2; e 
servidores para exercerem 
atribuições de pregoeiros 
e membros da equipe 
de apoio e comissão 
permanente de licitação.



Boas práticas



Credenciamento 
e renovação dos 
credenciados do 
Plan-Assiste
O Plan-Assiste está 
constantemente 
aumentando o número de 
credenciados para melhor 
atender à necessidade de 
membros e servidores.

Treinamento “Boas 
práticas no ambiente 
de trabalho” e 
elaboração de 
cartilha
Com o apoio da Assessoria 
de Comunicação foi 
realizada capacitação para 
os terceirizados de boas 
práticas no ambiente de 
trabalho e a elaboração de 
cartilha.

Treinamento 
ministrado para as 
recepcionistas e para 
os vigilantes com 
foco na qualidade dos 
serviços prestados
Capacitação dos 
colaboradores nos temas 
de atendimento ao cidadão 
e melhorias no ambiente de 
trabalho.

BOAS PRÁTICAS

Semana do servidor
Com uma programação 
especialmente planejada 
pelo Núcleo de Saúde e Bem 
Estar e pela Comissão de 
Eventos para os servidores 
da PRR2, foram realizadas 
palestras sobre temas 
pedidos pelos colegas e 
também um momento de 
conversa com o procurador-
chefe (“Fale com o PCR”). 
Houve ainda a homenagem 
aos servidores aposentados 
e com 10, 15 e 20 anos de 
casa, que receberam placas 
em aço personalizadas, e um 
lanche de encerramento do 
evento.

Transmissão do 
evento “Simpósio de 
Contratações Públicas 
Sustentáveis” à TVMPF 
Primeira transmissão de um 
evento da regional para a 
TVMPF.
 

Implantação do 
Sistema Nacional de 
Pedidos de TIC (SNP)
O SNP foi implantado em 
substituição ao GLPI para os 
atendimentos de informática.

Implantação Nacional 
da Política de Senhas 
do MPF
Além dos benefícios técnicos 
evidentes da utilização de 
senhas mais fortes no MPF, 
a implantação ofereceu o 
acesso ao sistema UNICO via 
Internet, trazendo agilidade 
a todos, além de viabilizar 
um importante passo para o 
teletrabalho.

Adoção de novo 
modelo do relatório de 
ligações efetuadas 
Visando à redução de 
impressões, o consumo 
consciente de papel e a 
contribuição para alcance 
em uma das metas do 
Painel de Contribuição da 
PRR2, a Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (CTIC) 
aprimorou o procedimento 
de emissão do “Relatório 
de Ligações Efetuadas” 
com substancial redução 
na quantidade de 
impressões mensais. 

Redução de custo em 
contrato continuado
   Através de negociação 
da CTIC com a empresa 
prestadora do serviço de 
conexão de rede entre 
Uruguaiana x México 
x TRF2 x Mercado, foi 
possível a redução de 
22,62% referente ao 
custo mensal deste 
serviço.

Intercâmbio de 
melhores práticas 
com as instituições 
envolvidas com 
segurança pública
Buscando o aprimoramento 
dos serviços prestados 
pela Divisão de Segurança 
Orgânica e Transporte 
(DISEGOT), foram 
estabelecidos canais 
de comunicação com 
a Diretoria Geral de 
Segurança Institucional do 
TJ/RJ (DGSEI), Comando do 
5º Batalhão da PM, Polícia 
Federal, BACEN, Abin e 
Guarda Municipal.

 

2015

Homenagem aos 
procuradores Daniel 
Sarmento e Rogério 
Navarro    
Entrega de placas 
de homenagem aos 
procuradores regionais 
Daniel Sarmento e Rogério 
Navarro, pelos serviços 
prestados na PRR2.

Instituição do 
Programa de 
Gestão do Clima 
Organizacional da 
PRR2   
Com objetivo de buscar 
ações para proporcionar 
um ambiente de trabalho 
agradável, no qual 
membros e servidores 
se sintam motivados a 
desempenhar, com esmero, 
suas atribuições.

Confraternização 
conjunta de fim de 
ano PRR2 e PR/RJ   
Evento de fechamento 
do ano com membros, 
servidores, estagiários e 
terceirizados das duas 
Procuradorias, na Lona da 
México.



Melhorias estruturais



Aquisição de dois 
pórticos detectores de 
metais para auxiliar a 
atividade de segurança 
institucional.

Recebimento de 
18 novos desktops 
para substituição de 
computadores com 
garantia a expirar.

Dando continuidade 
à renovação dos 
aparelhos de ar 
condicionado, foram 
adquiridos 23 novos 
para substituição na 
sede México e um 
split para o Centro de 
Processamento de 
Dados (CPD). 

Foi efetuada a troca de 
módulos de switches 
defeituosos, a fim de 
restabelecer o uso de 
tais equipamentos no 
serviço de infraestrutura 
de rede da PRR2. 

Aquisição de novas 
poltronas giratórias 
100% ergonômicas 
para os membros e 
servidores.

Haja vista a futura 
instalação de 
novas catracas e a 
incompatibilidade 
destas com o antigo 
sistema, foi necessária a 
implantação dos novos 
sistemas de controle 
de acesso e ponto de 
estagiários e realização 
de testes previamente a 
instalação das catracas.

Aquisição de livros para 
atualização do acervo 
da biblioteca e dos kits 
disponibilizados aos 
gabinetes.

Aquisição 
de pórticos 

detectores de 
metais

Novos micro-
computadores

Renovação de 
aparelhos de ar 
condicionado 

Substituição de 
módulos dos 

equipamentos de 
redes (switches) 

defeituosos

Poltronas 
giratórias

Novos sistemas 
de Acesso e 

Ponto

Aquisição de 
livros



Aprimoramento dos 
serviços
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Climatização: Aprimoramento da qualidade do serviço 
de climatização central da Uruguaiana. 

Avanços 
Constantes

Internet: Otimização do acesso à Internet, por meio da 
análise de tráfego de dados e adoção de políticas de 
prioridades nas requisições.

Boletins Estatísticos: Divulgação na internet 
e na intranet do Boletim semestral e mensal de 
produtividade da PRR2, para atender aos princípios da 
transparência e do acesso à informação.

Atualização da rotina de Distribuição Automática 
em adesão ao tema “Substituição de Ofícios 
no Sistema Único”: Em atendimento às mudanças 
ocorridas na estrutura do Sistema Único, foram 
providenciadas alterações na rotina automatizada local, 
a fim de atender aos requisitos necessários para o bom 
funcionamento da rotina de distribuição automática da 
PRR2.

Manutenção: Redução no quantitativo de chamados 
de manutenção predial e refrigeração.

Serviço de limpeza: Melhoria do serviço terceirizado 
de limpeza, com adoção de fichas de controle 
de realização diária dos serviços e supervisão da 
qualidade.

Redução no quantitativo de chamados de 
Informática: Em razão do aperfeiçoamento de 
procedimentos adotados, assim como manutenção 
preventiva relacionada à infraestrutura de redes e 
equipamentos, além de diminuição de dúvidas acerca 
dos módulos judicial, extrajudicial e administrativo do 
Sistema Único e do processo eletrônico.

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Melhoria de 
processos 

Área restrita aos promotores eleitorais no Portal 
da PRE/RJ: Desenvolvimento pela Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) de solução 
para atender demanda da PRE/RJ referente ao acesso de 
promotores eleitorais a uma área restrita no portal.

8

Migração para novo Portal do MPF: A Assessoria 
de Comunicação e a Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação deram início ao trabalho de 
migração do novo portal da Internet da PRR2, que faz 
parte do projeto Portal do MPF na Internet.

9 

Plano de Segurança: Envio do Plano de Segurança 
Orgânica para homologação da Secretaria de Segurança 
Institucional da PGR.

10 



Nova Sede

Vista atual e 
futura

 do Edifício 
Valparaíso



PRÉDIO EM OUT/2015 PROJEÇÃO

A Fundação Ataulpho 
de Paiva desocupou 
o 15º pavimento do 
edifício Valparaíso, 
permitindo o início do 
serviço de demolição 
e limpeza desse andar 
em dezembro/2015.

A empresa JMT 100 
Telecom foi contratada 
para elaboração do 
projeto de CFTV da 
nova sede pelo valor 
de R$ 42 mil.

A empresa gaúcha 
ELMO Eletro 
Montagens, que atua 
no mercado há mais 
de 45 anos, sagrou-
se vencedora da 
Concorrência com 
uma proposta de R$ 9 
milhões.

A empresa 
paranaense TERMSUL 
iniciou os serviços de 
instalação do sistema 
de climatização 
da nova sede em 
13/10/2015.

Vista atual e 
futura

 do Edifício 
Valparaíso

Projeto de 
CFTV

Arquitetura

Climatização 
da nova sede

Portaria e 
mezanino da 

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

A Comissão Predial 
está estudando 
layouts e modelos 
de restaurantes 
para a cobertura 
da nova sede, que 
será um espaço de 
convivência para 
todos da Unidade.

Restaurante 
na cobertura

Instalações 
elétricas, 

dados, voz e 
iluminação

A empresa paulista 
CONERGY, que atua 
no mercado há mais 
de 20 anos, sagrou-
se vencedora da 
Concorrência com 
a proposta de R$8.9 
milhões para executar 
o serviço.

Desocupação 
do 15º 

pavimento



Progresso 
da reforma 
do Edifício 
Valparaíso
(ref. dez/2015)

Finalização do 15º pavimento 
para a conclusão desta etapa 
da obra.

Demolição

95%

Pendentes apenas o 4º e 
15º pavimentos, além de 
impermeabilização do piso do 
2º andar, para conclusão desta 
etapa da obra.

Reforço estutural

85%

Pendentes os 4º, 7º, 15º e 16º 
pavimentos para conclusão 
desta etapa da obra.

Hidráulica

82%
Pendentes os 3º, 4º, 15º e 17º 
pavimentos para conclusão 
desta etapa da obra.

Combate contra incêndio

80%

Instalação das evaporadoras, 
rede frigorígena e rede de 
dutos nos 18º, 16º e 14º 
pavimentos.

Climatização

15%Pendentes os 2º, 5º, 6º e 15º 
pavimentos.

Fechamento das fachadas

80%

Visita guiada na nova sede



Comunicação interna 
e externa



Resultados da Assessoria de Comunicação

O segundo semestre de 2015 
foi um período de consolidação de 
iniciativas adotadas na primeira 
metade do ano. A divulgação da 
campanha “10 medidas contra 
a corrupção” foi o destaque na 
atuação, com a realização do evento 
de abertura e suporte à distribuição 
do material institucional, bem 
como a cobertura de uma série de 
palestras. Na comunicação interna, 
a PRR2 ampliou a divulgação de 
notícias na intranet nacional, o que 
aumenta a visibilidade das boas 
práticas adotadas na unidade. 
Outros destaques são:

Divulgação externa

l Aumento na quantidade de 
matérias divulgadas: 95 (2º sem. 
2015) x 90 (2º sem. 2014). O 
aumento registrado fora de período 
eleitoral se deve à consolidação 
da triagem de manifestações para 
divulgação externa, realizado pela 
Ascom a partir de relatório criado 
pela Núcleo de Estatística no Gcons;

l Aumento de 26% na presença 
em mídias sociais: 535 postagens 
(2º sem. 2015) x 423 ( 2º sem. 
2014);

l Divulgação da campanha 
“10 medidas contra a corrupção”: 
cobertura (fotografia e/ou texto) de 
18 ações da campanha, distribuição 
de material de divulgação, 
assessoramento no contato com 
apoiadores, criação e adaptação de 
peças gráficas para divulgar pontos 
de coleta e eventos; e

l Contratação da empresa 
Consultoc para a terceirização 
do clipping da PRR2, PR/RJ e 
PR/ES (contrato rescindido no 
início de 2016 em virtude do 
contingenciamento orçamentário).

Divulgação interna

l Aumento, na intranet nacional, 
de 142% nas divulgações, 
alcançados a partir do envio regular 
do PRR2 Notícias à Secom, com 
sugestões de pauta: 7 (2º sem. 
2014) x 17 (2º sem. 2015);

l Total de matérias divulgadas: 
229 (2º sem. 2014) x 233 (2º sem. 
2015); 

l Elaboração da cartilha “Boas 
práticas no ambiente de trabalho”, 
desenvolvida a partir do conteúdo 
de curso com o mesmo nome, 
ministrado aos prestadores de 
serviço (ver em eventos); e

l Prospecção de 7 novos 
convênios, que oferecem descontos 
aos que trabalham na unidade.

Eventos

Em novembro, a Secretaria 
Regional e a Ascom assumiram 
conjuntamente a coordenação da 
Comissão de Eventos e de Clima 
Organizacional, cujo objetivo é 
organizar os eventos da unidade 
e apoiar a gestão do Programa de 
Melhoria do Clima Organizacional. 
Entre os eventos realizados no 
segundo semestre de 2015, 

destacam-se:

l 07/08 - Lançamento da 
campanha “10 medidas contra 
a corrupção”: lançamento da 
campanha no Rio. Organização, 
distribuição de convites, confirmação 
de presença, cerimonial e cobertura;

l 09/09 - Bienal do livro: 
audiência pública da PFDC para 
debater a produção de livros 
para pessoas com deficiência. 
Organização, elaboração da arte, 
divulgação e cobertura; 

l 14 a 17/09 - Curso “Boas 
práticas no ambiente de trabalho”: 
treinamento ministrado pela Ascom 
para os terceirizados, desenvolvido 
a partir dos resultados da pesquisa 
de clima organizacional; 

l 09/12 - Dia de Combate à 
Corrupção: evento realizado para 
divulgar a atuação do MPF no 
combate à corrupção. Organização, 
divulgação e cobertura do evento; e

l 17/12 - Festa de Fim de Ano: 
organização, divulgação, arrumação 
e cobertura da festa.






