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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 515, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015

Complementa a PORTARIA/GAB/CHEFIA N° 325, de 06 de junho de 2014,
sobre o acesso a expedientes reservados ou confidenciais.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no exercício das atribuições legais;

Considerando as regras de visibilidade do Sistema Único, que atualmente prevê dois

tipos de sigilo, a saber: tipo Reservado, quando a visibilidade é atribuída a todos os usuários de um

setor e não a um usuário específico; e o tipo Confidencial, em que a visibilidade dos expedientes é

pessoal,  atribuída  manualmente a  cada usuário a  medida  em que o expediente  é cadastrado na

unidade; 

Considerando o Princípio da Eficiência da Administração Pública, que prima pela

qualidade e racionalidade de procedimentos;

RESOLVE:

Art.  1º  Os  responsáveis  pelo  cadastro  de  expedientes  (processos  judiciais,

procedimentos extrajudiciais, documentos e manifestações) de caráter sigiloso, deverão adotar, em

regra, o grau de sigilo do tipo “reservado”.

I  –  Os  expedientes  aos  quais  o  Procurador  da  República  ou  Chefe  de  Setor

Administrativo entenda que deva ter acesso mais restrito - limitado a determinados usuários - deverá

despachar no expediente no sentido de que este seja cadastrado como “confidencial”.

II – Deve-se observar que estagiários que possuem acesso ao Sistema Único também

terão acesso aos expedientes do tipo “reservado” do respectivo gabinete/setor.

III – O sigilo do processo/procedimento difere do sigilo  das manifestações e dos

documentos cadastrados, de forma que é possível cadastrar como “reservado” ou “confidencial” as

manifestações e os documentos independentemente do sigilo dos autos. 
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Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  as

disposições em contrário.

SAMUEL MIRANDA ARRUDA
Procurador-Chefe

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 27 out. 2015. Caderno 
administrativo, p. 53.
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