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APRESENTAÇÃO

Em novembro de 2010, assumi a chefia da Procuradoria da República no Tocan-
tins (PR/TO) com o compromisso de assegurar uma atuação destacada do Ministério 
Público Federal (MPF) neste estado, buscando sempre a interlocução respeitosa e 
cooperativa com outros órgãos e instituições, bem como melhorias estruturais que 
permitissem garantir o efetivo cumprimento de nossa missão constitucional.

Durante quase cinco anos à frente da PR/TO, esforcei-me para bem representar 
este órgão e, assim, honrar a confiança em mim depositada pelos meus colegas, que 
me indicaram a este cargo, e pelos procuradores-gerais da República, que democrati-
camente acolheram essa indicação.

Nesse período mantive o diálogo respeitoso, cordial e cooperativo com diversas ins-
tituições públicas e privadas deste estado, buscando melhor atender ao bem público. 
Da mesma forma, sempre estive à disposição para ouvir e tentar atender às demandas 
da sociedade e da nossa própria casa.

Dentre as ações prioritárias desta gestão, destaco o empenho em buscar recursos 
para a construção de uma nova sede, de modo a assegurar a todos que aqui trabalham 
condições dignas para exercerem suas funções e, assim, garantir um atendimento 
adequado e um serviço público de qualidade aos cidadãos. Sobretudo aqueles que 
acompanharam esta gestão desde o início puderam, acredito, perceber o esforço para 
tornar a PR/TO um ambiente mais agradável para todos. 

Transferimos a sede da PR/TO para um prédio novo, moderno e que atende grande 
parte das nossas necessidades. Buscamos recursos para a aquisição de mobiliário 
novo, equipamentos mais modernos, veículos mais seguros e confortáveis, além de 
termos investido numa biblioteca que hoje é referência em nosso estado. 

Também buscamos fortalecer a área administrativa da PR/TO, com a alocação de 
servidores suficientes para dar conta da grande demanda, muitas vezes olvidada em 
detrimento da área-fim.

Nesse período, conseguimos ainda instalar duas Procuradorias da República, nos 
municípios de Araguaína e Gurupi, com a mesma preocupação de garantir um bom 
ambiente de trabalho, com estrutura física adequada e equipamentos de ponta.

E foi com essa mesma preocupação que iniciamos a construção da sede própria 
da PRM Araguaína, prevista para ser concluída no início de 2017, e que, sem dúvida, 
trará ainda mais segurança e conforto àqueles que ali desempenham suas funções, e 
melhores condições de atendimento ao público externo que busca nossos serviços.

Passados quase cinco anos, encerro esta gestão ciente de que não foi possível re-
alizar tudo o que deveria, mas com a certeza de que não foram poupados esforços 
para fazê-lo.



O presente relatório reúne, de forma concisa, as principais realizações durante os 
três mandatos a que me foi confiada a chefia da PR/TO (2010/2012, 2012/2013 e 
2013/2015), com o intuito de prestar contas das ações empreendidas e registrar os 
principais avanços alcançados nesse período.

Cumpre frisar que os bons frutos colhidos nesta gestão estão todos diretamente 
relacionados ao comprometimento, à eficiência, ao profissionalismo e à dedicação dos 
membros, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados, que dão vida a esta 
unidade.

Agradeço a Deus e aos meus colegas por terem me dado a honra de dirigir essa 
instituição tão relevante e respeitada pela população tocantinense, e pela excelente 
oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal e profissional.

O avanço obtido nestes últimos anos é inspirador para que continuemos trabalhan-
do com afinco em prol da sociedade e no cumprimento da nossa missão de promover 
a realização da Justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de 
direito.

 Boa leitura! 

João Gabriel Morais de Queiroz
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1 MELHORIAS NAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS

Mudança da PR/TO para prédio novo

Em 2011, a PR/TO foi transferida para uma nova sede, maior e mais moderna, capaz de 
abrigar toda a sua estrutura num só local e com espaço suficiente para o desenvolvimento das 
atividades do órgão e para o bom atendimento ao público. Principais melhorias:

 � Gabinetes de procurador e salas de assessorias mais amplos, interligados e com banheiros 
privativos.

 � Ampliação do espaço destinado à Coordenadoria Jurídica, Coordenadoria de Adminis-
tração, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Biblioteca, Arquivo-Geral, Sala dos 
Motoristas, entre outros.

 � Climatização com aparelhos ecologicamente corretos (tecnologia inverter).
 � Ampliação e modernização da biblioteca, com criação de sala de estudos.

Segue breve comparativo das instalações físicas no antigo e no atual prédio:

Gabinetes de procurador

ÑÑANTES: móveis velhos, pouco espaço, 
privacidade e segurança comprometidas – 
paredes de fórmica – espaço insuficiente 
para atendimentos, impressora comparti-
lhada com assessoria ou outros gabinetes, 
assessoria distante.

ÑÒAGORA: espaço amplo, com móveis de 
qualidade e em quantidade suficiente, espa-
ço adequado para atendimento ou reunião 
de equipe, banheiro privativo dentro do ga-
binete, impressora multifuncional privativa 
e acesso direto à assessoria respectiva.
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Assessorias de membros

ÑÑANTES: móveis velhos, pouco espaço, 
salas dividas por até três assessorias dife-
rentes, distantes dos gabinetes dos respec-
tivos membros.

ÑÒAGORA: espaço amplo, assessorias ex-
clusivas, ligadas diretamente aos gabinetes 
dos respectivos membros, com mobiliário 
novo, em quantidade suficiente, estações 
de trabalho individuais e quase todas com 
dois monitores, dois aparelhos de ar-condi-
cionado por sala, banheiros privativos (den-
tro da sala ou contíguos) e impressora mul-
tifuncional exclusiva.

Reprografia

ÑÑANTES: improvisada no corredor de 
acesso ao auditório.

ÑÒAGORA:  sala exclusiva, com ar-condi-
cionado, triturador de papel e bancada para 
atendimento.
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Local para reuniões

ÑÑANTES: uma mesa com poucos lugares, 
dentro do gabinete do procurador-chefe.

ÑÒAGORA: dois locais, um utilizado para 
grandes reuniões, de fácil acesso, com equi-
pamentos para apresentações e videocon-
ferência; e outro, mais reservado, para oiti-
vas e reuniões do Colégio de Procuradores.

Copa

ÑÑANTES: estreita, com móveis e eletrodo-
mésticos antigos e sem espaço para refei-
ções. O local ficava entre o corredor que 
dava acesso ao auditório e a parte externa 
do prédio, de modo que os servidores da 
área administrativa, motoristas e usuários 
do serviço de transporte obrigatoriamente 
passavam por lá ao se deslocar pelo prédio.

ÑÒAGORA: ampla, com móveis feitos sob 
medida, eletrodomésticos novos, mesas 
e cadeiras para os colaboradores fazerem 
suas refeições, em local exclusivo, no mes-
mo andar do setor administrativo.
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Arquivo

ÑÑANTES: arquivo da Coordenadoria Jurídi-
ca improvisado na sala destinada à central 
de nobreak.

ÑÒAGORA: espaço próprio, amplo, com 
dispositivo deslizante, estação de trabalho 
para tratamento e manuseio de arquivos, 
composta de mesa com computador, qua-
dro para recados e ar-condicionado.

Garagem

ÑÑANTES: não havia garagem para os ve-
ículos oficiais, que ficavam expostos às in-
tempéries.

ÑÒAGORA: todos os veículos oficiais pos-
suem vaga no estacionamento interno do 
prédio, protegidos das variações climáticas 
e de outros riscos. Há espaço também para 
os veículos dos membros, que, dessa for-
ma, têm mais segurança para entrar e sair 
da Procuradoria.
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Biblioteca

ÑÑANTES: espaço precário para guarda do 
acervo; local de estudo limitado; área des-
tinada ao processamento técnico de aquisi-
ções inadequada e insuficiente.

ÑÒAGORA: acervo ampliado e atualizado; 
móveis novos; espaço para exposições; lo-
cal adequado para atendimento dos usuá-
rios; separação entre o local de estudo, o 
de consulta ao acervo/atendimento e o de 
processamento técnico.

Vestiário dos terceirizados

ÑÑANTES: os colaboradores terceirizados 
dispunham de espaço ínfimo e inadequado, 
outrora usado como banheiro, para guardar 
seus pertences, descansar e trocar de rou-
pa.

ÑÒAGORA: os terceirizados dispõem de sala 
mais espaçosa, com cadeiras, mesa, refri-
geradores, armário para guarda de objetos 
pessoais, onde podem descansar com mais 
dignidade durante os intervalos da jornada.
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Mobiliário novo

Foram investidos, aproximadamente, R$ 400 mil para aquisição de mesas, cadeiras, armários 
e gaveteiros novos e de alta qualidade para todas as salas e gabinetes da PR/TO.

Sala de oitivas/reuniões

Destinação de sala exclusiva para reuniões e diligências conduzidas por membros, com estru-
tura completa para gravação audiovisual de oitivas.
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Minicopas

Instalação de cinco minicopas, uma por andar, com pia, mesa, cadeiras, armários e micro-on-
das, além da aquisição de frigobares, para propiciar ambiente adequado para os servidores 
desfrutarem de lanches e refeições durante o expediente.

Reinauguração da copa do 2º andar

A copa do 2º andar, que atende a todo o prédio, foi ampliada e recebeu móveis e equipamen-
tos novos. Agora há mais espaço para os servidores, estagiários e colaboradores terceirizados 
fazerem suas refeições. 

As copas das PRMs de Araguaína e de Gurupi também receberam móveis novos.
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Sala de treinamento/reuniões

Uma sala foi destinada a servir de local de treinamentos, reuniões e eventos.

A sala vem sendo usada para a ambientação de novos servidores, reunião de comissões, 
reuniões inaugurais de Correições Ordinárias, realização de diversos eventos, apresentação de 
trabalhos e videoconferência com outras unidades do MPF. 

Além disso, o espaço é bastante utilizado para confraternizações, despedidas e homenagens.

Instalação da PRM - Araguaína

Instalação, em julho de 2013, da primeira sede da PRM Araguaína. 

O imóvel alugado conciliou localização, espaço interno suficiente para as necessidades atuais 
e para a expansão prevista e a necessidade de poucos investimentos para adequação da rede 
de telefonia e de dados.
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Instalação da PRM - Gurupi

Instalação da PRM Gurupi, em junho de 2014, em um prédio novo, amplo (700m²), com 
espaço adaptado ao layout sugerido pelo MPF, com mobiliário e equipamentos de excelente 
qualidade.

Equipamentos de segurança

Todas as unidades do MPF no Tocantins receberam equipamentos de segurança: tais como 
CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e portais detectores de metais.

A PR/TO e a PRM-Gurupi contam também com salas de desmuniciamento. Em Araguaína, 
está sendo preparado local específico para essa finalidade.

Implantação do arquivo geral

Instalação do arquivo geral da PR/TO, contemplando mecanismo de arquivos deslizantes e a 
construção de sala com móveis e estações de trabalho, para garantir a estrutura apropriada ao 
manuseio e tratamento dos documentos e processos.
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Reforma da recepção

Mais conforto, segurança e funcionalidade para a recepção, que recebeu decoração e móveis 
novos, posicionados de acordo com o layout sugerido pela Secretaria de Segurança Institucio-
nal do MPF.

Cofres de Segurança

Aquisição de três cofres de segurança: um destinado à Seção de Pesquisa e Análise Des-
centralizada (Sepad – antiga ASSPA), um para a Coordenadoria Jurídica e de Documentação 
(Cojud) e outro para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

A Cojud recebeu também um armário-cofre, para guarda de processos sigilosos de maior 
volume.

Fechaduras Biométricas

Instalação de fechaduras biométricas para acesso às salas da Sepad, da Coordenadoria de TI 
e das salas que abrigam a Central de Processamento de Dados das PRMs.

Renovação da frota

Renovação da frota, com a substituição das camionetas com carroceria por camionetas fe-
chadas (Toyota Hilux SW4), com tração 4x4 e câmbio automático, para dar maior segurança e 
conforto nas viagens feitas no interior do estado, onde parte das estradas não possuem asfalto.
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Renovação dos Equipamentos de TI

Renovação do parque de equipamentos de TIC, com 135 substituições de microcomputadores, 
15 de notebooks, 107 de nobreaks, 14 de impressoras de rede e três de servidores de rede.

Fragmentadoras de papel

Aquisição de 25 novas fragmentadoras de papel, para permitir o descarte ainda mais seguro 
de documentos com informações pessoais ou sensíveis relacionadas à atuação do MPF.

2 CAPACITAÇÃO
Cursos de capacitação realizados entre 2010 e 2015

Além dos cursos regularmente oferecidos pela Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU) e pela Educação a Distância do Ministério Público (EAD/MPF), a PR/TO proporcionou 
a seus servidores os seguintes cursos:

Direito

 � Técnicas para elaboração de peças processuais. 
 � Cálculos Judiciais.
 � Direito Eleitoral.
 � Curso de português jurídico.
 � Pesquisa Avançada em Informação Jurídica.
 � MPF Capacita – Aulas gratuitas de Direito Administrativo e Penal para servidores e alunos 
de faculdades de Direito.

 � Técnicas de Instrução de Procedimentos Cíveis e Criminais.
 � Técnicas de Denúncias: Boas Práticas em Casos Recorrentes.
 � Técnicas de Pesquisa de Jurisprudência: Estratégias de Busca para Instrução Processual 
nas Principais Fontes de Informação.

 � Instrumentos de Atuação do MPF em Tutela Coletiva.
 � Pesquisa avançada em informação jurídica: como obter fundamentos legais, doutrinários e 
jurisprudenciais na internet.

Dra. Raquel Branquinho ministrando curso de técnicas de 
instrução de Procedimentos Cíveis e Criminais.

Dr. Alexandre Gavronski ministrando curso sobre instrumen-
tos de atuação em tutela coletiva.
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Administração

 � Formação e capacitação de pregoeiros.
 � Pregão Eletrônico – formação de pregoeiros e equipe de apoio.
 � Capacitação e formação de pregoeiros: Sistema de Registro de Preços e Termo de Refe-
rência.

 � Elaboração e acompanhamento da Planilha de Composição de Custos na Contratação de 
Serviços Contínuos.

 � Retenções na fonte de tributos e contribuições sociais na contratação de bens e serviços 
na Administração Pública.

Tecnologia da informação e comunicação

 � Oracle Essencial e PL/SQL.
 � Treinamento da Trend Micro do Brasil Ltda.
 � HA – Cluster de Alta Disponibilidade em Servidores Linux.
 � Curso: Implementing Novel Open Enterprise Server 2.
 � Novell Groupwise Administration.

Gestão orçamentária

 � Capacitação e aperfeiçoamento gerencial para servidor público: ênfase em liderança e 
motivação

 � Liderança.
 � Trabalho em equipe.
 � Inquietações propositivas sobre gestão, liderança na Gestão Pública. 
 � Gestão por Competências.
 � Comunicações eficazes.
 � Workshop: Planejamento Estratégico.
 � A Gestão Documental como apoio na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao 
crime e à corrupção.

Gestão documental

 � Biblioteca Digital a distância.
 � Biblioteca Digital a Distância – Módulo II.
 � Gestão de Documentos: técnicas e instrumentos para tratamento e organização de arquivos.
 � 3º Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário.

Konrad Amaral (servidor da PGR) ministrando curso sobre gestão documental.
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Outras áreas

 � III Reunião Equatorial de Antropologia/XII Encontro dos Antropólogos do Norte e Nordeste. 
 � Formação de brigadistas.
 � Faturamento eletrônico do Plan-Assiste.
 � Libras.
 � Curso Sistema Único – Módulos Administrativo, Extrajudicial e Auto Judicial.
 � Congresso Mega Brasil Comunicação, Publicações e Eventos Ltda.
 � Cerimonial, protocolo e etiqueta.
 � Direção defensiva e ofensiva para técnicos de Transporte.

3 TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Distribuição automática de processos

Implantação de rotina de distribuição automática de autos judiciais no Sistema Único, otimi-
zando o trabalho da Coordenadoria Jurídica e tornando mais objetivo o processo de distribui-
ção de novos feitos.

Terceirização do serviço de impressão

Contratação dos serviços de impressão, digitalização e cópia, proporcionando:

 � aumento do número de equipamentos disponíveis;
 � garantia da continuidade dos serviços;
 � economia de custos de manutenção e aquisição de suprimentos; e
 � melhoria da qualidade dos serviços, uma vez que todos os equipamentos são multifuncionais.

Mais espaço para armazenamento de dados (storages)

Instalação de um storage, equipamento que aumentou em aproximadamente dez vezes a 
capacidade total de armazenamento de dados da PR/TO, melhorando ainda o desempenho do 
acesso aos dados da rede.

Centralização do correio eletrônico

A PR/TO integrou o projeto-piloto de centralização do correio eletrônico, medida que permi-
tiu a melhor utilização dos recursos de TIC, diminuindo custos com a aquisição de licenças de 
e-mail e de servidores de rede em âmbito nacional.
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Nova rotina de backup de dados (tape library)

Instalação de biblioteca de fitas (Tape Library) e de software de backup, otimizando o processo 
de guarda e restauração de arquivos e melhorando o nível de segurança desses procedimentos.

Gerenciamento remoto de aplicativos

Instalação da ferramenta Novell ZenWorks, que facilita o processo de instalação, atualização 
e remoção da quase totalidade de programas instalados nos microcomputadores do MPF/TO. 
Com isso, diminuem-se os intervalos de atualizações de programas, que passam a ocorrer em 
lote, a distância, dispensando a intervenção humana direta.

Monitoramento em tempo real da infraestrutura de TIC

Instalação de ferramenta que aperfeiçoou o monitoramento, em tempo real, da infraestrutura 
de TIC, acrescentando um painel de informações do tipo dashboard para melhorar o tratamento 
de falhas em switches, discos de dados, serviços e processos em execução.

Estrutura de TI para as PRMs

Aquisição e instalação de microcomputadores, nobreaks, servidor de rede, rotina de backup, 
sistema de impressão corporativa e de telefonia fixa, além da configuração e integração de ser-
viços de rede, para estruturar as PRMs de Araguaína e Gurupi.

Controle da temperatura do CPD

Instalação de medidor de temperatura para evitar o superaquecimento do CPD e proteger os 
servidores de dados da PR/TO.
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Rede Wi-Fi

Implantação de rede de internet sem fio (Wi-Fi) na PR/TO, permitindo maior mobilidade na 
utilização de dispositivos eletrônicos móveis e na instalação de computadores, dispensando os 
tradicionais pontos fixos de rede.

Equipamentos para oitivas na PRM-Araguaína

Aquisição de equipamentos para gravação audiovisual de oitivas na PRM-Araguaína, com-
postos por câmeras, microfones, mesa de som e software de gerenciamento e exportação das 
gravações.

4 COMISSÕES
Foram criadas comissões de servidores para conduzir temas de interesse estratégico para a 

PR/TO.

 � Comissão de Acessibilidade: verificação a adequação dos prédios do MPF no Tocantins 
aos critérios de acessibilidade estabelecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP).

 � Comissão de Gestão Socioambiental.
 � Subcomissão de Gestão Documental.
 � Comissão de Avaliação de Desempenho/Estágio Probatório.
 � Comissão de Eventos: organização e execução de solenidades formais e de encontros festivos.

5 EVENTOS
Eventos regulares

Regularmente, foram realizados eventos ou ações relacionados às seguintes datas:

 � Aniversariantes do mês.
 � Dia das Mães.
 � Dia Internacional da Mulher.
 � Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial de Luta Contra o Câncer.
 � Dia do Meio Ambiente.
 � Festas Juninas.
 � Dia dos Pais.
 � Outubro Rosa.
 � Dia das Crianças.
 � Dia/Semana do Servidor Público.
 � Dia Internacional de Combate à Corrupção.
 � Confraternização de Fim de Ano.
 � Dia da Estratégia.
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6 AÇÕES SOLIDÁRIAS
Natal Solidário

Doação de presentes a crianças carentes, de abrigos ou escolas/creches públicas, e adoção 
de cartinhas dos filhos dos colaboradores da PR/TO e de crianças carentes.

Presentes arrecadados. Servidor Will Flávio (Papai Noel) entregando presentes.

Doação de alimentos

Arrecadação de alimentos durante as seleções de estágio da PR/TO e doação a entidades 
filantrópicas com reconhecida atuação social em Palmas e Araguaína.
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7 APROXIMAÇÃO COM 
A SOCIEDADE

Realização de ações para aproximar o MPF/TO da sociedade e divulgar a atuação do órgão:

 � Palestras na Feira Literária do Tocantins de 
2012: Desdobramentos da Conferência 
Rio +20 (ambiental) e Aplicação da Lei da 
Ficha Limpa (eleitoral).

 � Distribuição de cartilhas sobre os 20 anos 
da Lei de Improbidade Administrativa.

 � Projeto MPF em Campus: palestra a alunos 
da Faculdade Católica do Tocantins a res-
peito da organização e das atribuições do 
Ministério Público Federal.

 � Instalação de stand do MPF no shopping 
Capim Dourado no Dia Internacional de 
Combate à Corrupção de 2012, evento 
organizado pelo FOCCO-TO.

 � Encontro com jornalistas, para promover a 
aproximação com os veículos de impren-
sa e divulgar esclarecimentos acerca da 
atuação da Procuradoria Regional Eleitoral, 
fornecendo subsídios técnicos para que 
a cobertura das eleições de 2014 fosse 
precisa e útil aos eleitores.

 � Palestra a alunos da rede pública sobre o 
processo eleitoral brasileiro e a atuação do 
MP eleitoral.

 � Ampla divulgação local da campanha 
“#CorrupçãoNão”. 

 � Ampla divulgação local da campanha “10 
medidas contra a corrupção”, com visitas a 
representantes de órgãos públicos, em-
presas, faculdades particulares e palestras, 
além da coleta de milhares de assinaturas 
em apenas dois meses.

 � Visita da Ascom às redações dos principais 
veículos de comunicação da capital, para 
estreitar o relacionamento com a mídia e 
conseguir mais espaço para divulgação da 
atuação do MPF.

 � Reunião com parlamentares federais e 
senadores do Tocantins para discutir temas 
institucionais de interesse do MPF e relati-
vos às melhorias para a PR/TO.
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8 BIBLIOTECA
Batismo da Biblioteca

A biblioteca foi oficialmente denominada Biblioteca Pedro Jorge de Melo e Silva, em comemo-
ração aos 21 anos de sua existência. Além do batismo, houve a inauguração do novo espaço de 
estudos da biblioteca e o lançamento de carimbo e selo personalizados.

Criação da sala de estudos

Criação de sala de estudos, trazendo mais comodidade aos usuários da biblioteca e liberando 
espaço para a ampliação do acervo. 

A sala conta com os seguintes atrativos: cabines de estudo com tomadas individuais, climati-
zação, sinal de internet sem fio (Wi-Fi) e horário de funcionamento estendido (das 8h às 20h, 
em dias úteis).
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Renovação do acervo

Novos livros todos os anos, escolhidos a partir de consulta a membros e servidores. De 2010 
a 2015, foram adquiridos 1.665 novos livros, que se somaram aos quase 10 mil títulos já dis-
poníveis.

Biblioteca também nas PRMs

Instalação de bibliotecas também nas PRMs de Araguaína e Gurupi, com espaço e acervo 
próprios para atender aos membros e servidores do interior.

Apoio ao Projeto “Biblioteca Cidadã”

Parceria com a Associação Amigos do Bem (AAB), para colaborar com o projeto Biblioteca 
Cidadã, que forma bibliotecas abertas em locais com menor acesso à literatura. Para a primeira 
Biblioteca Cidadã, no município de Tocantínia, foram entregues 438 publicações.

Mais tempo para estudar

Atendendo à demanda interna, foi autorizado horário diferenciado para utilização da sala 
de estudos da biblioteca pelos servidores. Além do horário já aberto ao público em geral, os 
servidores podem usar o espaço das 20h às 24h, em dias úteis, e das 8h às 18h, nos sábados 
e feriados. 

Convênio com o MPT e com a Polícia Militar

Foram celebrados convênios com a Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região e com 
a Polícia Militar do Tocantins, para permitir a utilização do acervo da biblioteca da PR/TO, por 
meio de consulta local e empréstimo de livros.

Estantes novas

Aquisição de novas estantes para acomodar o acervo da biblioteca. Mais praticidade e melhor 
aproveitamento do espaço, em prol dos usuários.
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Biblioteca é lugar de cultura!

Pedro Jorge: um mártir da Justiça Brasileira

A Biblioteca da PR/TO sediou exposição para homenagear o procurador da República Pedro 
Jorge de Melo e Silva, que perdeu a vida por denunciar o caso conhecido nacionalmente como 
o “Escândalo da Mandioca”.

A mostra apresentou acervo com objetos e documentos pessoais cedidos pela família do 
procurador homenageado, cópias de ações propostas por ele, além de fotografias e painéis que 
contaram a história da vida de Pedro Jorge.

A história das Constituições brasileiras

A biblioteca da PR/TO sediou também exposição sobre a história das Constituições brasilei-
ras, na qual puderam ser vistas réplicas de todas as Constituições que o Brasil já teve, além de 
um vídeo sobre o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. 

Além dos membros e servidores da PR/TO e dos demais usuários da biblioteca, a exposição 
foi visitada ainda por professores e alunos do Colégio Militar e da APAE de Palmas.



29

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

RELATÓRIO DE MANDATO | NOV/2010 - SET/2015

Ministério Público Eleitoral no Tocantins – 23 anos de atuação

Exposição aberta ao público, com painéis reunindo dados da atuação do Ministério Público 
Eleitoral no Tocantins, a relação dos procuradores que já exerceram a função eleitoral, a evolu-
ção das urnas de votação e vídeos educativos sobre o tema.

9 PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Construção coletiva do primeiro Painel de Contribuição da PR/TO

O Painel de Contribuição é uma ferramenta que expressa o desdobramento local do Plane-
jamento Estratégico Institucional do MPF, estabelecendo objetivos, iniciativas e indicadores 
escolhidos para guiar a PR/TO à modernização de sua gestão e ao alcance de resultados.

A primeira versão desse documento resultou do empenho de três procuradores e 15 ser-
vidores, que consolidaram e estruturaram as iniciativas locais idealizadas para o alcance dos 
objetivos estratégicos da instituição.

Desde então, o documento vem sendo aperfeiçoado e atualizado pela Seção de Planejamen-
to e Gestão Estratégica, para que efetivamente sirva como bússola para as ações da unidade.

O Painel de Contribuição atual contempla nove objetivos estratégicos, 22 iniciativas e 30 
indicadores e pode ser acessado em: <http://www.modernizacao.mpf.mp.br/estrategia-do-m-
pf-nos-estados/mpf-to/painel%20MPF-TO.pdf/>.

Escritório de Processos Organizacionais

Criação de Escritório de Processos Organizacionais, para realizar o redesenho de processos 
de trabalho, eliminando falhas e tornando claras as etapas de processos sensíveis para a uni-
dade.

Orçamento participativo

Definição de investimentos e proposta de custeio básico das unidades do MPF/TO com a 
participação de membros e servidores que tiveram prazo para apresentar sugestões de aquisi-
ções e contratação de serviços.
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10 AÇÕES AMBIENTAIS
A Comissão de Gestão Socioambiental da PR/TO atua para contribuir com a preservação e 

proteção ao meio ambiente, promovendo ações de responsabilidade ambiental no âmbito do 
órgão e difundindo boas práticas.

Coleta de pilhas e baterias

Coleta de pilhas e baterias por meio do “papa-pilhas”, e destinação ecologicamente correta, 
com o auxílio de empresas parceiras que possuem programas próprios de destinação desse tipo 
de material, como o Banco Santander.

Descarte adequado de lâmpadas

As lâmpadas queimadas substituídas na PR/TO tiveram descarte ambientalmente correto, com 
a contratação de empresa especializada no tratamento e reciclagem de resíduos dessa natureza.

Coleta de materiais recicláveis

Aquisição de contêineres e parceria com a Prefeitura de Palmas para a coleta de materiais 
recicláveis uma vez por semana. 

11 GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

Certificação da gestão pela Audin-MPU

Todas as contas da PR/TO dos exercícios 2010 a 2014 foram aprovadas pela Auditoria Inter-
na do MPU, que concedeu certificado de regularidade consolidado ao MPF. 

Os exames realizados pela Audin contemplaram a verificação do cumprimento das leis, normas e 
regulamentos específicos e a legitimidade dos atos de gestão praticados, avaliando os aspectos da 
economicidade, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal.

Desempenho orçamentário

O desempenho orçamentário da PR/TO foi considerado ótimo nos últimos processamentos 
qualitativos de despesa, que considera a relação entre o orçamento planejado, autorizado e 
executado no ano. No exercício de 2014, a PR/TO teve o 7º melhor desempenho orçamentário 
entre todas as unidades gestoras do MPF.
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Guia de Informação Institucional

Elaboração de guia com informações sobre a localização de ofícios, membros e servidores 
que compõem as unidades do MPF no Tocantins, para facilitar a comunicação e a interação 
entre o público interno.

Canal Aberto com a Secretaria

Criação de ferramenta na intranet para apresentação de sugestões, críticas e reclamações 
diretamente à Secretaria Estadual da PR/TO, dando espaço para a contribuição e participação 
de todos os colaboradores na gestão.

Estudo para implantação do teletrabalho

Antes mesmo de a PGR analisar o assunto, a PR/TO já havia iniciado estudo acerca da viabi-
lidade de se estabelecer o teletrabalho como forma de cumprimento da jornada de trabalho de 
seus servidores. Mesmo em fase avançada, o projeto foi interrompido pelo compromisso que a 
PGR fez de elaborar uma regulamentação nacional para o tema.

12 GESTÃO DE PESSOAS
Implantação do Programa Adolescente Aprendiz

Implantação de programa com o objetivo de assegurar formação técnico-profissional metódi-
ca, mediante atividades teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho. O programa 
faz parte do planejamento estratégico para crianças e adolescentes da PFDC.

Ambientação de novos estagiários

Recepção de aprovados em seleção de estágio, com apresentação da organização e funciona-
mento da PR/TO, das atribuições do órgão e dos direitos, deveres e benefícios dos estagiários.

Ambientação de servidores

Os novos servidores são apresentados aos setores de lotação e ao restante da Procuradoria 
e recebem cartilha com orientações sobre o funcionamento do Sistema Único, organização e 
composição do MPF/TO e as principais regras de distribuição processual e substituição entre 
membros.
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Evolução do quadro de pessoal

Evolução de 50% no número de cargos efetivos de servidores, reflexo da mobilização do 
MPF/TO para fortalecer sua estrutura administrativa, reforçar os gabinetes de membros e com-
por as PRMs.

Nov/2010 Set/2015

Analistas 12 21

Técnicos 39 56

Total 51 77

Mais vagas de membros para o Tocantins

Em 2010, havia oito procuradores lotados no Tocantins, todos atuando na capital. 
Entre 2012 e 2014, esse número aumentou para 11, diante da necessidade de interiorizar a 

instituição, para atender às demandas locais e às particularidades do estado.

Novos cargos e especialidades

Alocação de cargo efetivo de Analista de Comunicação Social, de cargo em comissão destina-
do à contratação de Engenheiro Civil e recuperação de cargo efetivo de Técnico de Informática 
bloqueado desde 2007. 

Promoção de bem-estar

Pensando no incremento da qualidade de vida, foi elaborada proposta de programa para 
oferecer atividades físicas periódicas aos servidores, mediante aulas coletivas em grupo de 
corrida. A proposta levou em conta a pesquisa de clima organizacional realizada na PR/TO, que 
apontou aspectos que poderiam ser aperfeiçoados para aumentar a satisfação dos servidores 
em relação à instituição.

Escalas especiais de serviço

Pensando em melhorar o clima organizacional, foram instituídas escalas especiais de serviço 
nos dias úteis imediatamente anteriores ou posteriores aos feriados que recaem nas terças e 
quintas-feiras.

Mais profissionais e estabelecimentos médicos credenciados ao 
Plan-Assiste

Em 2010, o Tocantins contava com 27 credenciados locais ao Plan-Assiste, entre profissionais 
e estabelecimentos médicos. 

Desde então, devido ao intenso trabalho dos integrantes do setor e ao reforço da equipe, que 
recebeu mais um servidor, o número de credenciados quase dobrou, chegando ao total de 52 
em setembro de 2015.
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13 PRINCIPAIS AÇÕES EM 
ANDAMENTO

Construção da PRM-Araguaína

Construção da sede própria da PRM-Araguaína, obra com 1.700m², iniciada em abril de 2015 
e com prazo de conclusão de 24 meses.

Licitação da nova sede da PR-TO

Foram realizados os procedimentos da fase interna da licitação destinada a contratar empresa 
para construção de prédio para a PR/TO. A obra é estimada em R$ 50 milhões e terá área total 
de 13.249 m².

Coleta de assinaturas para a campanha “10 medidas contra a 
corrupção”

Apenas nos meses de agosto e setembro de 2015, foram coletadas aproximadamente 4.500 
assinaturas de apoio à campanha “10 medidas contra a corrupção”. A PR/TO mantém-se em-
penhada em alcançar a meta inicial de dez mil assinaturas, correspondente a pouco mais de 1% 
do eleitorado tocantinense.




