
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

ORDEM DE SERVIÇO PRR4 Nº 18, DE 30 DE MAIO DE 2014.

Modifica a OS PRR4 nº 009/2011, que disciplina o acesso ao sistema de 
processo  eletrônico  da  Justiça  Federal  da  4ª  Região  –  e-Proc  pelos 
servidores da Procuradoria Regional da República da 4ª Região,  em seus 
artigo 1º, inciso II e artigo 2º, § 2º:

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  DA 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições que 

lhe conferem a Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, e a Portaria PGR nº 696, de 30 

de setembro de 2013, considerando a viabilidade da proposta apresentada pela Coordenadoria 

Jurídica  da  unidade,  no  PA.  1.04.001.000050/2012-24,  visando  a  inclusão  dos  servidores 

encarregados  pela  preparação  das  pautas  das  sessões  de  julgamento  no  perfil  “GERENTE 

PROCURADORIA” no E-Proc do TRF4,

DETERMINA a alteração do artigo 1º, inciso II, e artigo 2º, § 2º, da Ordem 

de Serviço PRR4 nº 009/2011, que passam a ter o seguinte teor:

“Art.  1º.  Os  servidores  da  PRR-4  usuários  do  e-Proc  são 

cadastrados no sistema mediante atribuição dos seguintes perfis:

(…)

II – GERENTE PROCURADORIA: servidores responsáveis 

pelo  cadastro  de  membros  e  demais  usuários  do  sistema,  pela  distribuição 

interna de processos e pela preparação das pautas das sessões de julgamento.

Art. 2º. São Funcionalidades do Sistema:

(…)

§2º.  As  vedações  constantes  do  parágrafo  anterior  não  se 

aplicam  ao  Coordenador  Jurídico,  aos  Chefes  de  Divisões  vinculadas  à 

Coordenadoria Jurídica e aos Chefes das Seções Temáticas quando, em caráter 

eventual e transitório, necessitarem prestar auxílio aos Procuradores Regionais 
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da República e seus respectivos gabinetes.”  

Comunique-se.

Porto Alegre, 30 de maio de 2014.

MARCO ANDRÉ SEIFERT

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 3 jun. 2014, Caderno 
Administrativo, p. 15-6.
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