
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

PORTARIA PRR2 nº 149, de 12 de agosto de 2014.

Institui  regras  e  modelo  de  formulário  
para  solicitação  de  vista  e/ou  cópia  de  
autos  ou  documentos  no  âmbito  da  
Procuradoria Regional da República – 2ª  
Região.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos 
poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 279, de 14  de abril  de 2014, e 
tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  regulamentação  do  procedimento  de  vista  e 
cópia de autos no âmbito da Procuradoria Regional da República – 2ª Região;

CONSIDERANDO o disposto no art. 40 do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o disposto no verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo 
Tribunal  Federal  e  das  resoluções  CSMPF  nº  87/2010,  CNMP nº  23/2007,  e  da  Lei  nº 
8.906/1994, 

RESOLVE:

Art.  1º.  O  pedido  de  vista  e/ou  cópia  de  autos  judiciais  ou  extrajudiciais,  ou 
documentos, deverá ser formulado por escrito, através de requerimento direcionado ao 
Procurador Regional da República responsável pelo feito.

Art. 2º Caberá ao respectivo gabinete receber o pedido e providenciar o cadastro nos 
sistemas pertinentes, bem como: 

I - dispor de formulário próprio, conforme Anexo I, para oferecer ao interessado que 
não tenha trazido o pedido por escrito;

II  -  fornecer  o nome do Procurador Regional  da  República  responsável,  quando o 
interessado, embora tenha o número dos autos, desconheça a informação.

Art. 3º Após o cadastro, o gabinete deverá sujeitar o pedido ao Procurador Regional da 
República responsável pelos autos/documentos.

§1º O indeferimento do pedido deverá constar de despacho fundamentado.



§2º  A  análise  da  documentação  que  acompanha  o  pedido  será  de  atribuição  do 
gabinete,  podendo  ser  exigida  documentação  complementar,  dentro  de  prazo 
estabelecido pelo Procurador Regional da República.

§3º Caberá ao gabinete entrar em contato com o interessado para informá-lo sobre o 
deferimento ou o indeferimento do pedido.

Art. 4º Autorizada a vista e/ou extração de cópias, caberá ao gabinete agendar, com o 
interessado, dia e hora para o comparecimento.

Parágrafo único. No dia agendado, o gabinete deverá  deferir vista e/ou extração de 
cópias movimentando-se através do sistema Único para o interessado.

Art.  5º  O secretário(a)  do  gabinete  acompanhará  a  vista  ou  cópia  dos  autos  ou 
documentos, em local destinado a este fim, lavrando certidão que deverá constar dos 
autos.

Parágrafo Único. No caso de cópia, será emitida pelo gabinete Guia de Recolhimento 
da União – GRU no valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por folha.

Art.  6º  Finda  a  vista  e/ou  cópia,  o  secretário  devolverá  os  autos/documentos  ao 
gabinete, com a respectiva movimentação no Sistema Único.

Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
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ANEXO I


