
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 188, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Suspende  o  expediente  no  dia  27  de  novembro  de  2019  no  âmbito  da
Procuradoria Regional da República da 4ª Região 

O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA, CHEFE DA PROCURADORIA

REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria

SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e a Portaria PGR/MPF nº 994, de 27 de setembro de 2019,

RESOLVE: 

CONSIDERANDO a realização do julgamento da Apelação Criminal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000, no dia 27 de novembro de 2019, às 9h, pela 8ª Turma da competência penal do

Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 

CONSIDERANDO as medidas que estão sendo adotadas, pelos órgãos de segurança

pública do Estado do Rio Grande do Sul  e pela  Polícia Federal,  para garantir  a segurança nas

imediações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 

CONSIDERANDO a proximidade física entre os prédios da Procuradoria Regional

da República da 4ª Região e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 

CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da

Portaria nº 1293/2019, de 25 de novembro de 2019, estabeleceu que o acesso do público, no dia 27

de novembro de 2019, será restrito a quem participará das sessões de julgamento que ocorrerão

nessa  data,  bem como suspendeu os  prazos  processuais  e  intimações  relativos  a  processos  em

trâmite no TRF4; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  garantir  a  segurança  do  público  interno  e

externo que acessa a Procuradoria Regional da República da 4ª Região; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria SG/MPU nº 04, de 3 de janeiro

de 2019, dispondo que “Fica delegada aos Procuradores-Chefes de cada unidade administrativa do

Ministério Público da União a suspensão do expediente em datas diversas às estabelecidas no artigo

1º, por meio de portaria que, necessariamente, deverá estabelecer se a suspensão dar-se-á mediante
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compensação de jornada ou concessão de abono”; 

RESOLVE: 

Art.  1º.  Suspender  o  expediente,  interno e  externo,  da  Procuradoria  Regional  da

República  da  4ª  Região,  sem  compensação  de  jornada  (concessão  de  abono)  para  membros,

servidores, estagiários, menores aprendizes e terceirizados, durante todo o dia 27 de novembro de

2019, exceto para a equipe de apoio delimitada e requisitada pelo Procurador-Chefe através de ato

próprio. 

Art.  2º.  As  demandas  urgentes  serão atendidas  pelo  plantão  regulamentado desta

Unidade, nos termos da Portaria nº 205, de 24 de novembro de 2015, e com designação de acordo

com a Portaria PRR4 nº 139, de 23 de setembro de 2019. 

Art. 3º. Dê-se ciência aos membros, servidores, estagiários, menores aprendizes e

terceirizados da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se. 

MARCELO BECKHAUSEN 
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