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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

 GERENCIAMENTO EM BLOCO DA PROCURADORIA
Neste menu, o Procurador-Chefe e o Gerente Procuradoria podem designar a representação
da Procuradoria em mais de um processo ao mesmo tempo, fazendo as vinculações dos
Procuradores que irão atuar nos processos e substituindo os que não atuarão.

O único filtro obrigatório é o Grau Judicial. No entanto, quanto mais filtros forem
utilizados, mais eficiente será a consulta.

Os tipos de gerenciamento de processos disponíveis são: SUBSTITUIR, ASSOCIAR ou
SUBSTITUIR TRANSITORIAMENTE.
Para fazer o gerenciamento dos processos, selecione na listagem qual Procurador irá
receber os processos e selecione quais processos serão gerenciados. Ao final, clique em
Executar.

 GERENCIAMENTO INDIVIDUAL DA PROCURADORIA
Menu disponível no painel do Gerente.

Ao acessar este menu, o usuário deverá digitar o número do processo que será gerenciado.

 GERENCIAMENTO TRANSITÓRIO (MEUS PROCESSOS)

Através desta funcionalidade, o próprio Procurador que esteve afastado, pode resgatar os
processos que foram gerenciados no modo substituição transitória.

 RELATÓRIOS
No menu Relatórios, há quatro formas de listar os processos da Procuradoria.

No menu Relatórios – Relação de Processos, é possível listar os processos utilizando
vários filtros: situação, nível de sigilo, rito, classe, vara federal e data da autuação.

Veja abaixo outros exemplos de Relatórios:

 PLANTÃO/PROCURADOR PLANTÃO
Menu disponível do painel do Gerente, em Gerenciamento da Procuradoria - Plantão.
Esta funcionalidade permite designar o Procurador que receberá intimações urgentes
de toda a Procuradoria durante os períodos de plantão.

Após clicar em Novo, na página Gerenciamento do Plantão – Procurador, o Gerente
deverá informar o login do Procurador que atuará no plantão, a data de início e de fim do
plantão, além da localidade.

 CADASTRO DE FÉRIAS
Voltando ao menu Gerenciamento da Procuradoria, é possível informar o período de
férias do Procurador, para que durante seu afastamento ele não fique disponível para receber
processos. Em acréscimo, é importante fazer a substituição transitória (menu Gerenciamento de
Processos) a fim de evitar recebimento de intimações durante o afastamento.

Após clicar em Novo, na página Cadastro de Afastamento – Procurador, o Gerente
deverá informar o login do Procurador que estará de férias, além da data de início e de fim.

Fontes:
Videos do Treinamento para MPF, realizado em 12 de junho de 2018, na
Seção

Judiciária

do

Rio

de

Janeiro,

disponível

em

http://portaleproc.trf2.jus.br/publicacoes/videos/
Roteiro para o Gerenciamento das Procuradorias, elaborado pelo TRF4,
disponível

em

http://tutoriaiseproc.trf4.jus.br/wp-

content/uploads/2018/01/manual_procuradorias.pdf

