
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PORTARIA Nº 6, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no

uso das atribuições conferidas pelo art. 106 do Regimento Interno do Ministério Público Federal

(aprovado pela  Portaria PGR n 591, de 20 de novembro de 2008), com fulcro nas disposições do

OFÍCIO-CIRCULAR/MPF/PGR/SG/Nº 113, de 25 de novembro de 2011, e

 Considerando  que  o  Sistema  Único  possibilita  a  classificação  dos  graus  de  sigilo

normal, reservado e confidencial aos documentos, autos judiciais e administrativos; 

Considerando que a classificação no grau confidencial  restringe qualquer atuação de

usuários que não tenham sido previamente nominados por aquele que classificou o expediente,

inclusive a localização de expedientes que possuam essa classificação; 

Considerando a necessidade de se conhecer a localização de expedientes classificados

como confidenciais para possibilitar distribuição por prevenção, bem como o declínio de atribuição

entre os Ofícios especializados dessa Procuradoria, ou desses para outras unidades do MPF;

Considerando  que,  além  dos  usuários  previamente  indicados,  somente  aqueles  que

possuam Perfil  Master Confidencial  podem ter acesso aos expedientes com esse grau de sigilo,

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar a concessão do Perfil Master Confidencial, nos Níveis, 1, 2, 3 e 4, pelo

período de dois anos, aos servidores EMERSON FERNANDES MARTINS, Coordenador Jurídico,

e SANDRA MARA ARANTES MOREIRA, Coordenadora Jurídica Substituta. 

Art.  2º  Os  servidores  referidos  no  artigo  anterior,  quando  solicitados  formalmente,

fornecerão ao solicitante extrato, emitido pelo Sistema Único, que indique os dados indispensáveis à

manifestação dos Procuradores da República em expedientes que guardem relação com aqueles

classificados como confidencial. 

Parágrafo  único.  Para  alteração  ou  exclusão  dos  expedientes  com  classificação

confidencial, a solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser direcionada ao Procurador-
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Chefe, que, deferindo, determinará a execução do procedimento aos servidores referidos no caput

deste artigo. 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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