
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO NORMATIVO Nº 169/2021

Disciplina o armazenamento,  a  concessão  de
acesso  e  o  compartilhamento  de  bases  de
dados obtidas  de  pessoa  física  ou  jurídica,
órgão ou entidade, classificadas com restrição
de acesso, para o desempenho das finalidades
públicas  e  atribuições  legais  do  Ministério
Público do Estado do Ceará.

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso

de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO o dever de preservar o sigilo imprescindível à segurança da

sociedade e do Estado previsto no inciso XXXIII do art. 5º na Constituição Federal;

CONSIDERANDO o  dever  de  garantir  o  direito  fundamental  da privacidade,

previsto nos incisos X e XXXII do art. 5º na Constituição Federal;

CONSIDERANDO a  obrigação  institucional  de  gerenciar  documentos  da

Administração  Pública  e  as  providências  para  franquear  sua  consulta  a  quantos  dela

necessitem, na forma da lei, prevista no §2º do art. 216 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO os  princípios,  as  diretrizes,  as  responsabilidades  e  as

competências das organizações relacionados ao compartilhamento, ao acesso e à segurança da

informação  constantes  na  Lei  nº  12.527,  de  18  de  novembro  de  2011,  Lei  de  Acesso  à

Informação (LAI), e da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

CONSIDERANDO a  possibilidade de uso de bases de dados obtidas ou cujo

acesso  remoto  tenha  sido  franqueado  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  em

decorrência de trabalhos de investigação ou de fiscalização, com vistas a subsidiar a ações

ministeriais;

CONSIDERANDO a obrigação de resguardar o sigilo dos dados, fornecidos por

pessoa  física  ou  jurídica,  órgão  ou  entidade,  quando  lhes  for  atribuído  na  origem  uma

classificação com restrição de acesso, em conformidade com a legislação de regência e com

ato normativo específico do Ministério Público do Estado do Ceará sobre classificação das

informações/dados;
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  aprimorar  procedimentos  para  o  uso  de

bases de dados obtidas ou cujo acesso remoto tenha sido franqueado ao Ministério Público do

Estado  do  Ceará  com  restrição  de  acesso  e  o  constante  no  procedimento  de  gestão

administrativa nº 09.2021.00000921-4;

CONSIDERANDO os  institutos  e  marcos  legais  destinados  ao  processo  de

eficiência e inovação no âmbito do Poder Público, em destaque as disposições legais trazidas

pelo artigo 2º, V da LGPD;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os controles de informações não

públicas;

RESOLVE:

Art. 1º Este ato normativo dispõe sobre o armazenamento, a concessão de acesso

e  o  compartilhamento  de  bases  de  dados  obtidas  de  pessoa  física  ou  jurídica,  órgão  ou

entidade, classificadas com restrição de acesso, para o desempenho das finalidades públicas e

atribuições legais do Ministério Público do Estado do Ceará.

Art. 2º Para os efeitos deste ato normativo, entende-se por:

I  -  base de dados: arquivo ou conjunto de arquivos relacionados entre  si  com

registros  sobre entes,  compondo uma coleção organizada  de  dados que  se relacionam de

forma a criar informação e que requer Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

para ser acessado;

II - base de dados custodiada: base de dados que tenha sido entregue ao MPCE;

III - base de dados acessada: base de dados à qual o acesso remoto tenha sido

franqueado ao MPCE;

IV - base de dados extraída: base de dados que tenha sido obtida de investigações

e/ou atos investigativos realizados pelo MPCE;

V - concessão de acesso: qualquer procedimento por meio do qual uma pessoa

passa a poder ler o conteúdo de uma base de dados, como por exemplo o compartilhamento

dos arquivos que a compõem ou da chave de acesso remoto a ela e a concessão de permissões

em Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);

VI - controles administrativos: medidas de proteção física e/ou lógica, conforme
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cada grau de confidencialidade, que garantam acesso exclusivamente às pessoas autorizadas,

podendo esses controles administrativos ser convertidos em controles tecnológicos à medida

que haja viabilidade técnica;

VII  -  informação:  conjunto  de  dados,  textos,  imagens,  métodos,  sistemas  ou

quaisquer  formas  de  representação  dotadas  de  significado  em  determinado  contexto,

independentemente do suporte em que resida ou da forma pela qual seja veiculado;

VIII - informação sigilosa: aquela submetida à restrição de acesso público, nos

termos da lei ou decisão;

IX -  interessado externo:  pessoa  física ou jurídica  que encaminhou ao MPCE

solicitação de acesso à informação nos termos da legislação de regência;

X  -  item não  digitalizável:  objeto  recebido  em suporte  não  eletrônico  ou  em

suporte eletrônico incompatível com os padrões de armazenamento definidos pela tecnologia

do Ministério Público do Estado do Ceará;

XI - unidade gestora do acesso à base de dados: unidade do MPCE responsável

pelo controle de base de dados ou da chave de acesso remoto a ela;

XII  -  unidade  interessada:  unidade  do  MPCE  que,  no  exercício  de  suas

competências institucionais, encaminha solicitação de acesso à informação para subsidiar suas

atividades legais;

XIII  -  unidade  responsável  por  base de  dados:  unidade  do MPCE que detém,

mesmo que transitoriamente, a base de dados ou a chave de acesso remoto a ela;

XIV - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado,

considerando  a  utilização  de  meios  técnicos  razoáveis  e  disponíveis  na  ocasião  de  seu

tratamento;

XV -  anonimização:  utilização  de  meios  técnicos  razoáveis  e  disponíveis  no

momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação,

direta ou indireta, a um indivíduo;

Art. 3º O armazenamento, a concessão de acesso e o compartilhamento de base de

dados  de pessoa  física  ou  jurídica,  órgão ou entidade,  obtida  pelo  Ministério  Público  do

Estado  do  Ceará  em  decorrência  do  exercício  de  suas  atividades  legais,  que  contenha

informações classificadas com restrição de acesso nos graus de sigilo legal, segredo de justiça
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e/ou confidencialidade previstos na legislação e/ou em ato normativo específico do MPCE

sobre  classificação  das  informações,  deve  observar  a  sistemática  estabelecida  neste  ato

normativo.

§ 1º As bases de dados de que trata o  caput somente poderão ser acessadas no

interesse do serviço do MPCE, com o fim de subsidiar o planejamento, projetos tecnológicos

e/ou de inovação, a execução e as decisões afetas às ações no Ministério Público do Estado do

Ceará.

§ 2º O acesso a base de dados compartilhada com o MPCE em decorrência de

acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres observará os limites, as restrições e

os formatos previstos nos respectivos acordos e instrumentos, sem prejuízo da aplicação, no

que couber, das disposições deste ato normativo.

Art. 4° A unidade do MPCE que tem acesso à base de dados obtida ou extraída de

pessoa física ou jurídica,  órgão ou entidade,  no exercício das suas atividades ministeriais,

classificada com restrição de acesso, deverá juntar um termo de responsabilidade ao processo,

procedimento ou projeto em que está sendo utilizada, informando os dados dos agentes que

possuem credenciais para o respectivo acesso, bem como a sua aquiescência em manter todo o

sigilo previsto.

§ 1º O termo a que se refere o caput deverá ser classificado como "sigiloso" no

sistema administrativo e os elementos requeridos pela Lei nº 12.527/2011 para classificação

de peças com restrição de acesso devem ser preenchidos e gerenciados por meio da solução de

Tecnologia da Informação (TI), disponibilizada de forma própria no mencionado sistema.

§ 2º A base de dados obtida ou extraída de pessoa física ou jurídica externa deve

ter  mantida  a  classificação  atribuída  na  origem,  exceto  quando  houver  necessidade  de

reclassificação,  hipótese  em  que  devem  ser  adotados  os  procedimentos  descritos  em ato

normativo específico e em conformidade com a lei.

§ 3º Fica vedado o armazenamento de base de dados obtida de pessoa física ou

jurídica, órgão ou entidade, classificada com restrição de acesso, após sua transferência para o

MPCE, em dispositivo no qual  não exista  garantia de controle  de acesso,  segurança e de

rastreabilidade.

§ 4º A base de dados deverá ser incorporada em Sistema de Gerenciamento de
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Banco de Dados (SGBD) administrado, conveniado ou controlado pelo MPCE, observado o

disposto na legislação.

Art. 5º A concessão de acesso a bases de dados de que trata este ato normativo,

quando se tratar de solicitação de interessado externo, deverá ser precedida de:

I  -  manifestação da unidade gestora do acesso à  base de dados custodiada ou

acessada, contendo manifestação fundamentada quanto ao atendimento ou não da demanda,

inclusive quanto ao disposto no §8º do artigo 6º; e

II - autorização de acesso do Procurador-Geral de Justiça.

§1º  Quando  não  for  autorizado  o  acesso,  o  interessado  externo  deverá  ser

informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para interposição, devendo

ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para apreciação.

§2º Deverá ser requerida manifestação fundamentada do órgão ou entidade de

origem da base de dados quanto à concessão de acesso solicitada, exceto nas hipóteses em que

a concessão já houver sido previamente autorizada mediante:

I - manifestação anterior, no mesmo processo, do órgão ou entidade de origem da

base de dados;

II - acordo de cooperação ou instrumento congênere para compartilhamento da

base de dados, nos termos do §2º do art. 3º;

III - norma legal ou regulamentar;

IV - decisão judicial;

V - decisão fundamentada do Procurador-Geral de Justiça.

§3º A concessão de acesso a base de dados contendo informações protegidas por

sigilo judicial somente poderá ser deferida a terceiros se houver previsão expressa nos termos

de autorização judicial que autorizar seu uso.

Art. 6º A concessão de acesso a bases de dados de que trata este ato normativo,

quando se tratar de solicitação de unidade ministerial interessada, deverá ser precedida:

I  –  na  hipótese  de  consulta  pontual  a  dados  de  pessoa  física  ou  jurídica:  da

solicitação da unidade interessada à unidade gestora do acesso à base de dados custodiada,

extraída ou acessada,  contendo a justificativa do pedido e  a identificação do processo ou
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procedimento para o qual se pretende a utilização da informação;

II  –  na  hipótese  de  cadastro  para  acesso  a  determinada  base  de  dados:  da

solicitação da unidade interessada à unidade gestora do acesso à base de dados custodiada,

extraída ou acessada, contendo a justificativa do pedido e a identificação da atribuição legal

específica para uso em processos ou procedimentos cuja matéria insere-se nas atribuições da

unidade interessada ou do projeto tecnológico e/ou de inovação para o qual se pretende a

utilização das informações;

III  –  da  autorização da  unidade  gestora  do  acesso  à  base  de dados,  contendo

manifestação  expressa  e  fundamentada  quanto  ao  atendimento  da  demanda  e  a  possíveis

condições de acesso, inclusive eventual limitação temporal;

§  1º  Quando  do  encaminhamento  de  qualquer  das  solicitações  referidas  nos

incisos  I  e  II  do  caput,  a  unidade  interessada  deverá  dar  ciência  do  seu  inteiro  teor  ao

Procurador-Geral de Justiça do MPCE.

§ 2º A solicitação da unidade interessada e a manifestação da unidade gestora

referidas nos incisos do  caput,  bem como cópia do termo previsto no artigo 4º deste  ato

normativo, deverão ser juntadas aos autos do processo, procedimento ou projeto tecnológico

e/ou de inovação no âmbito do qual a base de dados estará vinculada.

§ 3º O acesso à informação da base de dados classificada pelo órgão de origem

com restrição de acesso cria a obrigação para aquele que obteve a informação de resguardar o

sigilo consoante o art. 25, §2º, da Lei federal nº 12.527/2011.

§ 4º A unidade responsável pela base de dados concederá o acesso à informação

da base de dados respectiva ou a compartilhará em favor da unidade interessada, obedecidas

as condições estabelecidas na autorização referida no inciso III do caput.

§ 5º  Não havendo expressa disposição em contrário na autorização referida no

inciso III, o acesso será concedido ao gestor da unidade interessada, o qual poderá:

I – conceder diretamente o acesso a agentes integrantes da unidade interessada ou

a cientistas de dados que sejam vinculados formalmente à unidade interessada ou a projeto

institucional  tecnológico  do  MPCE  e  que  necessitem  conhecer  as  informações  para  a

realização dos fins que justificaram a solicitação; 

II –  indicar à unidade responsável pela base de dados os nomes dos agentes ou

cientistas referidos no inciso I deste parágrafo para que ela proceda à concessão.
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§  6º  As  concessões  de  acesso  a  cientista  de  dados  vinculado  a  projetos

institucionais  tecnológicos  previstas  nos incisos I  e  II  do § 5º  dependerão de autorização

prévia do Procurador-Geral de Justiça, em caráter excepcional, nos limites da finalidade e do

plano e tempo de execução do projeto, devendo ser firmado termo de responsabilidade e de

confiabilidade emitido pelo Ministério Público do Estado do Ceará.

§ 7º Os dados e as informações de caráter não público ou sigiloso deverão ser

submetidos a processo de anonimização, pseudominização ou outros processos congêneres

protetivos  quando imprescindíveis  para a  execução de projetos  tecnológicos,  observado o

disposto na legislação.

§  8º  Dar-se-á  preferência  à  concessão  de  acesso  por  meio  de  funcionalidades

previstas em Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) ou outras ferramentas

automatizadas, quando se aplicar.

Art.  7° Deverão  ser  adotadas  medidas  de  segurança  e  salvaguarda  para

manutenção, acesso, alteração, integridade e transmissão de bases de dados que contenham

informações com restrição de acesso.

§  1º  Ficarão  responsáveis  por  resguardar  a  confidencialidade  das  informações

sigilosas todas as pessoas que tiverem acesso a bases de dados não públicas, as quais deverão

ter sua identificação registrada e a data e o horário do acesso.

§  2º  O  Procurador-Geral  de  Justiça  pode  determinar,  a  qualquer  tempo,

procedimentos  que visem garantir  a  segurança  da informação nas  bases  de  dados  de  sua

competência, a serem seguidos pelas unidades responsáveis pelas bases de dados.

Art. 8º Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) prover, na

medida da disponibilização dos correspondentes recursos necessários, a contínua atualização

tecnológica  requerida  para  a  informatização  plena  dos  requisitos  previstos  neste  ato

normativo.

Art. 9º Aplica-se o disposto neste ato normativo, no que couber, aos dados obtidos

de  pessoa  física  ou  jurídica,  órgão  ou  entidade,  no  exercício  das  demais  atividades

institucionais do MPCE, inclusive as de caráter administrativo, classificadas com restrição de
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acesso, observada a prévia autorização das respectivas instâncias cabíveis.

Art.  10 Os casos  omissos  concernentes  à  aplicação deste  ato normativo serão

dirimidos pelo Procurador-Geral de Justiça no âmbito de suas competências ou por autoridade

por ele delegada.

Art. 11 Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE  DO  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO

CEARÁ, em Fortaleza, aos 30 de março de 2021.

                                      (assinado digitalmente)

Manuel Pinheiro Freitas

Procurador-Geral de Justiça

Publicado no DOEMPCE em 30/03/2021.
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