
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 271, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso da competência legal que lhe foi delegada pela Portaria PGR 

nº 591, de 20 de novembro de 2008, RESOLVE:

Art. 1º. Alterar os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Art. 6º, da PORTARIA Nº 115, de 14 de 

abril  de  2014,  bem como acrescentar  os  §§ 5º  e  6º  ao referido  artigo,  que passará  a  ter  a  

seguinte redação:

“(...)  Art.  6º  Estabelecer  rotina  de solicitação e concessão  de permissões  de 

acesso ao Sistema Único.

§ 1º. A gestão do acesso ao Sistema Único deverá ser descentralizada, cujas 

concessões serão feitas diretamente pela chefia imediata de cada setor, por meio do Sistema 

Autoriza, de acordo com procedimento disponibilizado na Wiki do MPF, salvo os gabinetes dos 

procuradores da República.

§ 2º. No caso dos gabinetes, a COINF deverá providenciar o acesso a todos os 

integrantes, no momento do ingresso no setor, a partir da solicitação de criação de conta feita  

pelo  NUGEP.

§  3º.  Deverá  ser  observada  a  concessão  mínima  necessária  de  direitos  às 

atuações  do  Sistema  Único,  bem  como  deverá  ser  retirado  o  acesso  quando  ocorrer  

desligamento do servidor/membro do setor.

§ 4°. Quando ocorrer desligamento do servidor de determinado setor, o acesso 

deverá ser retirado pelo respectivo chefe do setor,  com exceção dos servidores lotados  nos  

gabinetes de Procuradores, caso em que ficará a cargo do NUGEP solicitar o desligamento à  

COINF.  

 § 5°. A visibilidade de documentos e processos sigilosos deverá ser concedida 

pelo Procurador-Chefe ou pelos seus delegados.

§ 6º. Os casos não previstos aqui deverão ter o acesso concedido pela Chefia de  

Gabinete da PR/PB. (...)”

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
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