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A Excelentissima Senhora 
 

Prefeita Municipal Josiniane Braga Nunes de Gurupí/TO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por intermédio deste documento apresentamos dados 

acerca da produtividade e metas desta Procuradoria acerca o ano de 2022/2023. 

 
No tocante a produtividade desta pasta é importante 

ressaltar incialmente de que os dados colhidos são subestimados, tendo em vista que 

minutas legislativas e administrativas que compõe o exercício diário desta pasta não 

estarão computados neste presente documento. 

 
Para facilitar melhor a compreensão dividimos as demandas 

judiciais( que compõem o rito de protocolo de petições a justica, bem como a participação 

de audiências) das demandas administrativas.No tocante a esta última a Procuradoria 

produziu: 

- 1.276 pareceres administrativos. 

- 701 ofícios. 

Quanto as demandas judiciais a pasta assiste a totalidade 

de 16.374 processos distribuidos da seguinte forma: 

- Justiça Estadual 1°grau – 15.955 processos. 

- Justiça Estadual 2° grau – 374 processos. 

-Justiça Federal – 45 processos. 
 
 

Quanto ao planejamento desta pasta para o ano de 2023 

estão como metas: 
 
 

- Reunião com os promotores do município para buscar 

resolver as demandas preventivamente(evitar as demandas 

judiciais e tentar resolver administrativamente as questões 
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pertinentes) de acordo com o entendimento de cada sobre 

determinada materia ( agenda para      este mês). 

 
- Inicio de fevereiro participarmos da solenidade no novo 

presidente da mesa diretiva do TCE, bem como buscar alinhamento 

com novo conselheiro de Gurupi no TCE (inclusive buscar uma 

capacitação dos servidores com cursos diretamente com o TCE). 

 
- Realizar convênio com a UNIRG para parte do estágio 

supervisionado obrigatório possa ser realidade nas dependências 

da procuradoria, já estamos com tratativas avançadas. 

 
- Foram comprados novos equipamentos na procuradoria 

para melhoria do ambiente de trabalho e ainda serão adquiridos 

novos equipamentos para atender a demandas de alunos e novos 

profissionais para esta pasta. 

 
- Criação de uma sala padrão com uso de sistema de baias 

e computadores de ocupação máxima de 6 estagiários / 

advogados. 

 
Gurupi – TO, 11 de janeiro de 2023. 
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