
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA Nº 112, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe  sobre  a  concessão  ao  público  externo  de  vista  e  cópias  de
documentos, inquéritos policiais; procedimentos administrativos e processos
judiciais em trâmite na Procuradoria da República em Roraima.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria PGR nº 994, de 27 de

setembro de 2019, pelo artigo 33, inciso II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério

Público  Federal  (Portaria  SG/MPF  nº  382,  de  05  de  maio  de  2015),  bem  como  a  delegação

ministerial conferida pela Portaria PGR/MPF Nº 462, de 16 de junho de 2016,

CONSIDERANDO a  necessidade  de  oferecer  à  sociedade  serviço  mais  célere  e

eficiente  de  acesso às  informações  processuais  produzidas  ou custodiadas  pela  Procuradoria  da

República em Roraima, resguardado o sigilo previsto na legislação;

CONSIDERANDO  que  a  concessão  de  cópia  em meio  eletrônico  constitui  fase

importante na implantação do processo eletrônico nesta Procuradoria;

CONSIDERANDO que a concessão de cópias  eletrônicas a  título gratuito possui

custo financeiro inferior ao custo administrativo envolvido no eventual controle de ressarcimento

dos emolumentos associados;

CONSIDERANDO que a digitalização dos autos favorece a celeridade dos trabalhos

ao possibilitar  a  continuidade  do andamento  processual  de modo concomitante  à  concessão  de

cópia; e

CONSIDERANDO que a digitalização dos autos evita o deslocamento dos processos

entre  gabinetes  e  setores  desta  unidade,  bem  como  dos  responsáveis  e/ou  interessados  nas

dependências da Procuradoria,

RESOLVE:

Art. 1° Disciplinar a concessão ao público externo de vista e cópias de documentos,

inquéritos policiais; procedimentos administrativos e processos judiciais em trâmite na Procuradoria

da República em Roraima.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/86882
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/188729
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/188729


Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, entende-se por: 

a)  Requerente:  pessoa  física  ou  jurídica;  ente  federado;  poderes  da  União,  dos

Estados  e  dos  Municípios;  entidade  ou  órgão  da  Administração  Pública  Federal,  Estadual  ou

Municipal que solicita vista ou cópia de autos; de documentos, inquéritos policiais e procedimentos

administrativos; 

b)Vista: ato pelo qual o requerente, diretamente ou por intermédio de seu procurador,

mediante prévia autorização, recebe os autos para exame; 

c) Vista física: vista na qual há o exame dos autos em papel;

d) Vista eletrônica presencial: vista eletrônica concedida exclusivamente na PR-RR,

mediante utilização de computadores designados para essa finalidade;

e)  Cópia:  ato  pelo  qual  o  requerente,  diretamente  ou  por  intermédio  de  seu

procurador, mediante prévio requerimento, recebe cópia dos autos; 

f) Cópia física: cópia na qual há reprodução, parcial ou total, em papel, dos autos; 

g) Cópia eletrônica:  cópia na qual  há reprodução,  parcial  ou total,  dos  autos em

arquivo(s) eletrônico(s); 

h) Cópia eletrônica presencial:  cópia eletrônica fornecida ao requerente em mídia

eletrônica ótica ou em dispositivo de memória removível ou pen drive;

i)  Cópia  eletrônica  remota:  cópia  eletrônica  disponibilizada  ao  requerente  por

intermédio  do  MPF  Drive,  utilizando  as  funcionalidades  da  rede  mundial  de  computadores

(internet);

j)  Mídia eletrônica ótica: designação genérica do conjunto de dispositivos usados

para  armazenar  arquivos  eletrônicos,  dos  tipos:  CD  (compact  disc ou  disco  compacto),  DVD

(digital versatile disc ou disco digital versátil), ou similares; 

k) Dispositivo de memória removível ou pen drive: dispositivo eletrônico portátil de

armazenamento;

Art.  3º  Os  pedidos  de  vista  e/ou  cópia  de  documentos,  inquéritos  policiais,

procedimentos  administrativos  e  processos  judiciais  em  trâmite  na  PR-RR,  formulados  pelos

cidadãos, inclusive advogados, nos termos do inciso V do art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 412/2013,

serão  realizados  pela  internet,  por  meio  do  site  http://www.mpf.mp.br/servicos/sac,  ou

presencialmente, em uma das salas do Setor de Atendimento ao Cidadão – SEAC.

Parágrafo único. A apreciação do pedido de vista e/ou cópia dever ser imediata e,

caso isso não seja possível, deve ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, nos termos do art.

11 da Lei nº 12.527/2011.

Art. 4º Em caso de necessidade especial ou desconhecimento do cidadão quanto ao

uso  de  ferramentas  eletrônicas,  os  pedidos  de  vista  e/ou  cópia  poderão  ser  formulados

http://www.mpf.mp.br/servicos/sac
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pessoalmente,  perante  o  SEAC,  momento  em  que  serão  cadastrados  no  Sistema  Cidadão  e

registrados no Sistema Único de Informações do MPF.

Art.  5º  O encaminhamento  inicial  do pedido de  vista  e/ou  cópia  terá  o seguinte

trâmite:

                  I.  O  SEAC  cadastrará  o  documento  no  Sistema  Único  e  o  encaminhará,

eletronicamente, para o Ofício onde se encontrem os respectivos autos ou inquérito, ou ao Setor,

Seção ou Coordenadoria que detiver a gerência e a responsabilidade sobre o documento ou PGEA –

Procedimento de Gestão Administrativa.

II. Sendo autorizado o pedido de vista e/ou cópia, a secretaria do Ofício ou a Seção,

Setor ou Coordenadoria responsável juntará o despacho autorizativo e a manifestação original do

cidadão nos autos; providenciará digitalização e a encaminhará ao SEAC para entrega ao requerente

ou, se for o caso, agendamento de vista;

III. Sendo negado o pedido de vista e/ou cópia, a secretaria do Ofício ou a Seção,

Setor ou Coordenadoria responsável registrará o indeferimento (mediante despacho simplificado no

Sistema Único – providências), devendo este ser juntado à manifestação original do requerente e

movimentado ao SEAC para que dê ciência ao interessado.

§1º  Quando  tratar-se  de  documento;  inquérito;  procedimento  administrativo  ou

processo que tramite em gabinete de Procurador  da República,  o atendimento do pedido estará

sujeito à autorização expressa do membro responsável (titular ou substituto) pelo expediente ou

procedimento em questão, ou servidor que haja recebido formalmente delegação para tanto.

§2º O eventual indeferimento de pedidos de vista e/ou cópia de documentos serão

tratados de forma fundamentada,  indicando as  razões  de fato  ou de direito  da  recusa,  total  ou

parcial, do acesso pretendido.

§  3º  O  trâmite  físico  dos  processos  e  procedimentos  deverá  observar  a  Portaria

PGR/MPF 417 de 5 de julho de 2013, que dispõe sobre o Plano de Segurança Institucional do MPF,

notadamente no que tange ao item 4.6 – Segurança da Informação na Documentação (subitem 4.6.6

– Segurança na Expedição, Tramitação e Reprodução).

§  4º A disponibilização de cópias de informações pessoais observará o disposto no

art. 31 da Lei nº 12.527/2011.

§ 5º É dispensável a autenticação de documento eletrônico, ainda que seja requerida

cópia  física  deste,  uma  vez  que  é  possível  verificar  a  autenticidade  do  documento  no   site

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.

 §  6º  No caso de documentos  físicos,  que não possuem verificação eletrônica,  a

autenticação de cópias, quando requerida, será realizada por servidor (a) do MPF/RR designado (a)

pela Coordenadoria Jurídica dentre aqueles lotados em um dos setores subordinados à COJUD,

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento


quando tratar-se documento ou procedimento da área-fim, e por servidor (a) designado (a) pela

Secretaria Estadual dentre aqueles lotados em um dos setores subordinados à SE, quando tratar-se

de  documento  ou  procedimento  da  área-meio,  sendo  este  procedimento  exclusivo  para  o

fornecimento de cópias reprográficas.

Art.  6º  A entrega da  cópia  física ou digital  e  o  contato com o interessado serão

realizados pelo Setor de Atendimento ao Cidadão.

§ 1º Tratando-se de pedido de cópia física (impressa),  o Setor de Atendimento ao

Cidadão – SEAC, providenciará o cálculo do número de páginas a serem copiadas, após indicação

do interessado, e informará o solicitante do valor a ser pago, por meio de GRU. Após o pagamento e

envio do comprovante ao SEAC, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, a contar do pagamento, as

reproduções  serão  providenciadas  e  o  interessado  será  comunicado  para  que  retire  as  cópias

solicitadas.

§ 2° Havendo aumento significativo na demanda de serviço, o prazo estabelecido no

parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período.

§ 3º O interessado dispõe de 10 (dez) dias para retirar as cópias físicas solicitadas.

Após  esse  prazo  elas  serão  descartadas  e  será  necessário  novo  pedido  e  novo  pagamento  de

emolumentos.

§ 4º O valor dos emolumentos listados a seguir visa ressarcir à PR/RR os custos da

disponibilização  da  máquina  contratada  e/ou  do  material  utilizado  no  serviço  e  foram fixados

levando-se em conta o valor pago pela Procuradoria da República nos contratos que têm por objeto

os serviços de reprografia e impressão, sendo:

Vista física (processo físico): Isento 

a) Vista eletrônica: Isento 

b) Cópia eletrônica (CD-R, DVD-R ou pen drive, fornecidos pelo requerente): Isento

c) Cópia física não-autenticada: R$ 0,20 por página

d) Cópia física autenticada por servidor da PR-RR: R$ 0,30 por página

§ 5º Caso seja necessário, na forma da Instrução Normativa STN nº 2, de 22 de maio

de  2009,  o  requerente  deverá  emitir  GRU-Simples,  no  endereço  eletrônico

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e  pagar  junto  ao  Banco  do

Brasil. No site, preencher os seguintes campos:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


1ª Etapa:

Unidade Gestora (UG): 380006

Gestão: 00001

Código de Recolhimento: 18855-7

2ª Etapa:

CNPJ ou CPF (sem os pontos):

Nome do Contribuinte:

Valor Principal:

Valor Total:

Geração: em HTML

3ª Etapa:

Imprimir e efetuar o pagamento.

 § 6º O valor será dispensado: 

a)  quando  tratar-se  de  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal,

especialmente do Poder Judiciário, da Defensoria e da Advocacia Pública; 

b) a critério do membro responsável pelo ofício; ou 

c) quando tratar-se de pessoa cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos da Lei 1.060/50, desde que reconhecida

judicialmente ou declarada na forma prevista na Lei 7.115/1983.

I. Caso  seja  impossível  ao  próprio  requerente  emitir  a  respectiva  Guia  de

Recolhimento da União – GRU, esta poderá ser gerada pela secretaria do Ofício, Seção, Setor ou

Coordenadoria  responsável,  a  ser  paga  em até  5  (cinco)  dias  após  sua  emissão.  Não havendo

pagamento no prazo retromencionado, o usuário deverá efetuar nova solicitação.

II. Compete  às  secretarias  dos  ofícios,  seções,  setores  e  coordenadorias

encaminharem a relação de comprovantes de pagamentos referentes às cópias e impressões à Seção

de Execução Orçamentaria e Financeira da PR-RR.

§  7º  A dispensa  de  pagamento  prevista  no  inciso  I  do  parágrafo  anterior  fica

condicionada à apresentação de: 

a) requerimento por escrito do órgão ou entidade da Administração Pública Federal

ou da Defensoria Pública solicitante; 

b) cópia da decisão judicial que comprove a concessão do benefício de assistência

judiciária gratuita ou declaração firmada nos termos da Lei nº 7.115/83.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm
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§ 8º Em caso de cópia digital, após deferimento do pedido, o Setor de Atendimento

ao Cidadão entrará em contato com o solicitante para o envio do arquivo por e-mail, por meio de

compartilhamento de arquivo através do MPF Drive ou, ainda, por meio de transferência para o

dispositivo eletrônico de armazenamento (mídia ótica do tipo "CD" ou "DVD") a ser fornecido pelo

cidadão.

§ 9º Os dispositivos  do tipo "pen drive" e "disco rígido externo (HD)",  antes de

receberem as cópias digitais, deverão ser submetidos à análise quanto à presença de vírus, malwares

e outros arquivos que possar causar danos a esta unidade, através do sistema de proteção instalado

na estação do responsável pelo fornecimento da cópia.

Art. 8º Em caso de solicitações de vista e/ou cópia e certidões de autos por telefone

ou e-mail, o SEAC, o Ofício, Seção, Setor, ou Coordenadoria orientará o cidadão a fazer o pedido

diretamente  pela  internet,  registrando  sua  manifestação  na  página  eletrônica

http://www.mpf.mp.br/servicos/sac ou  presencialmente  em  uma  das  salas  de  atendimento  ao

cidadão.

Parágrafo  único.  Todo  servidor  do  MPF  poderá,  ainda,  informar  a  qualquer

interessado sobre a possibilidade do acesso eletrônico de autos não sigilosos na seção Consulta

Processual, disponível no Portal de Transparência do MPF, http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/portal,

onde  será  possível  conhecer  a  localização,  distribuição,  andamentos  e  outras  informações

relevantes.

Art. 9º Eventuais dúvidas acerca da aplicação desta Portaria deverão ser submetidas à

Secretaria Estadual para adoção das providências cabíveis.

Art.  10.  Esta  portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se a

Portaria PR-RR nº 060, de 02 de agosto de 2013.

ÉRICO GOMES DE SOUZA

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  25  nov.  2019.  Caderno
Administrativo, p. 33.
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