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PROCESSO n° 19.00.7000.0003075/2022-72 

 
INFORMAÇÃO

 
 
Trata-se da exigência legal de publicação, no Portal da Transparência do

Conselho Nacional do Ministério Público, de rol de documentos classificados em cada grau
de sigilo, com identificação para referência futura, com base no art. 30 da Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), no art. 25 da Resolução CNMP nº 89/2012 e
nos arts. 21, V e §§ 1º e 2º e 55, §2º, da Portaria CNMP-PRESI nº 122/2021.

Diante disso, esta Ouvidoria Nacional solicitou o apoio da Secretaria de
Tecnologia da Informação para fazer o levantamento dos dados em tela nos sistemas SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) e ELO (Sistema de Processo Eletrônico) referente ao ano
de 2021.

Conforme resposta inserida no Despacho SERVSN 0625061, informo que o
sistema ELO não possui grau de sigilo. Dessa forma, o total de processos classificados como
sigilosos no ano de 2021 foi de 61.

Já no sistema SEI, no ano de 2021, 11.124 documentos foram classificados
como sigilosos, sendo que:

 

104 documentos foram classificados como RESERVADOS;
11 documentos foram classificados SECRETOS;
0 documentos foram classificados como ULTRASSECRETOS; e
11.009 documentos não tiveram grau de sigilo informado.

Ressalta-se, entretanto, que a maior parte desses documentos diz respeito à
modalidade "documento RESTRITO", gerada por informações pessoais contidas nos
documentos, como atestados médicos de servidores do CNMP, por exemplo. Assim,
excluindo-se esta modalidade, temos o seguinte:

 

115 documentos classificados como sigilosos, sendo que 104 foram
classificados como RESERVADOS e 11 foram classificados como
SECRETOS.

 
 

Brasília, 16 de maio de 2022.
 

ENGELS AUGUSTO MUNIZ
Ouvidor Nacional do Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por Engels Augusto Muniz, Ouvidor Nacional
do Ministério Público, em 17/05/2022, às 11:56, conforme § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0623469 e o código CRC AFB2F16E.
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