
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 309, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Aprova o Regulamento da Assessoria de Pesquisa e Análise descentralizada 
da Procuradoria da República no Espírito Santo.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições previstas no art. 50, II,  Lei Complementar n.º 

75, de 20 de maio de 1993, assim como no art. 56 do  Regimento Interno Diretivo do Ministério 

Público Federal, aprovado pela  Portaria PGR nº 357, de 05 de maio de 2015, e considerando os 

termos  da  Portaria  PGR/MPF  n.º  414,  de  5  de  julho  de  2013,  bem  como  a  necessidade  de 

regulamentar  a  estrutura  e  a  prestação  de  serviços  da  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  na 

Procuradoria da República no Espírito Santo, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regulamento da Assessoria de Pesquisa e Análise descentralizada 

da Procuradoria da República no Espírito Santo (ASSPA/ES), constante do anexo desta Portaria.

Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  as 

disposições em contrário, inclusive a Portaria MPF/ES n.º 356, de 06 de fevereiro de 2013.

JÚLIO CÉSAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 set. 2017. Caderno Administrativo, 

p. 14.
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ANEXO DA PORTARIA  PRES N.º 309, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

REGULAMENTO DA  ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE DA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO

Art.  1º  A  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  descentralizada  da  Procuradoria  da 

República  no  Espírito  Santo  (ASSPA/ES),  diretamente  subordinada  ao  gabinete  do  Procurador-

Chefe  da  PR-ES,  constitui  unidade  vinculada  tecnicamente  à  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise 

(SPEA) e  tem por  finalidade  subsidiar,  técnica  e  operacionalmente,  as  atividades  institucionais 

desempenhadas pelos membros nas áreas finalística e administrativa.

Art.  2º  Compete à ASSPA/ES, as atividades previstas no Regulamento da SPEA, 

principalmente:

I – criar, manter e atualizar bancos de dados necessários ao exercício das funções 

institucionais do MPF/ES;

II – realizar o processamento,  o armazenamento,  a pesquisa e a análise de dados 

obtidos por meio de decisão judicial, requisições ministeriais ou por intermédio de banco de dados 

de acesso público;

III  –  assistir  o  Procurador-Chefe  no  relacionamento  com  órgãos  e  entidade  que 

disponham de dados necessários à atuação do MPF/ES, propondo a celebração de convênios;

IV – realizar diligências externas, nos termos do Regulamento de diligências externas 

do Ministério Público Federal, para notificar, intimar, entrevistar, localizar e levantar informações 

sobre  pessoas,  físicas  ou  jurídicas,  e  objetos  com vista  a  instruir  investigações  realizadas  pelo 

Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo (MPF/ES), quando relacionadas à atividade 

da ASSPA/ES;

V – ser o órgão de coleta de dados e informações da unidade, visando à produção e 

proteção do conhecimento, com auxílio da SESOT.

Art.  3º  A Coordenação  da  ASSPA/ES  será  exercida  pelo  período  de  dois  anos, 

permitida a recondução, tendo como coordenador, preferencialmente, membros lotados na PR-ES, 

designados mediante escolha do Procurador-Chefe, ou exercida diretamente por este.

Art. 4º  Compete ao Coordenador da ASSPA/ES, entre outras compatíveis com os 

trabalhos realizados pela assessoria:

I – indicar ao Procurador-Chefe da PR-ES os nomes dos servidores que integrarão a 

ASSPA/ES, bem como assisti-lo na nomeação do servidor que exercerá o cargo de chefia do setor;



II – determinar aos servidores a elaboração de relatórios estatísticos e informativos 

sobre o acompanhamento e o cumprimento dos trabalhos realizados;

III – propor a celebração de convênios com órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais ou ainda com quaisquer outras entidades prestadoras de serviços ou que possua banco de 

dados afetos à ASSPA/ES;

IV – denegar a realização de pesquisas, serviços e/ou atividade quando estas forem 

incompatíveis com as funções da ASSPA/ES;

V – normatizar a atividade de coleta de dados e informações da unidade, bem como 

indicar ao Procurador-Chefe os nomes dos servidores que exercerão a atividade.

Art.  5º  No  caso  de  ausência  por  até  90  dias  ou  vacância  do  Coordenador,  a 

Coordenação será exercida, provisoriamente, pelo chefe da PR-ES, ou quem ele designar. Após esse 

período, o Procurador-Chefe escolherá um substituto ou acumulará expressamente a função.

Art. 6º Dentre os servidores lotados na ASSPA/ES, será designado um para exercer as 

atribuições de chefe deste setor e outro para substituí-lo, no caso de impedimento, faltas e demais 

ausências.

Parágrafo Único – A substituição ocorrerá em qualquer caso de ausência física do 

local de trabalho.

Art. 7º A ASSPA/ES será composta por servidores em número compatível com as 

atribuições do setor.

§1º  A escolha  dos  servidores  será  precedida  de  análise  curricular/funcional  e  de 

avaliação  social,  realizada  pelo  Procurador  Coordenador  com  auxílio  do  chefe  da  ASSPA/ES, 

visando avaliar se os candidatos dispõem de conhecimento básico de tecnologia da informação (TI), 

se  não  possuem antecedentes  criminais  ou  fato  que  desabone sua conduta,  entre  outros  que se 

mostrarem relevantes ao processo de seleção desta Assessoria.

§2º Realizadas a análise curricular e avaliação social, o indicado será submetido a 

entrevista com o Coordenador da ASSPA/ES.

§3º  O  servidor  designado  para  compor  a  ASSPA/ES  exercerá  suas  funções  com 

exclusividade, salvo o de Tecnologia da Informação (TI) enquanto o efetivo de sete servidores na 

CTIC não for alcançado.

§4° Na hipótese do §3°, o servidor de TI designado para auxiliar a ASSPA/ES dará 

prioridade aos atendimentos solicitados pela ASSPA/ES. 

Art. 8º A solicitação de pesquisa à ASSPA/ES será realizada por meio do Sistema 

Nacional de Pedidos, devendo ser acompanhada da identificação do número do processo judicial, 



procedimento/processo administrativo ou peças de informação e,  se possível,  de todos os dados 

conhecidos  pelo  solicitante  (ex:  nome,  alcunha,  CPF/CNPJ,  localidades  conhecidas,  filiação, 

nascimento), bem como da espécie de levantamento (identificação, endereço, veículos, antecedentes 

criminais, empresas, etc) ou análise (contábil, fiscal, financeira etc) pretendidos.

§1º Para cada um dos Pedidos de Pesquisa serão elaborados Relatórios de Pesquisas 

suficientes para o esclarecimento do que foi pedido.

§2º  A realização  das  pesquisas  obedecerá  a  ordem  cronológica  das  solicitações 

encaminhadas via Sistema de Pedidos, ressalvados os casos urgentes, devidamente justificados, cuja 

avaliação acerca de sua prioridade competirá Coordenador ou ao Chefe da ASSPA/ES.

§3º É vedada a realização de pesquisas que não estejam vinculadas à instrução de 

processos  judiciais,  procedimentos  extrajudiciais  ou  administrativos  devidamente  instaurados, 

cabendo a denegação dos pedidos incompatíveis com as funções deste setor, nos termos do Art. 4º, 

IV, da presente Portaria.

Art. 9º Deverão os servidores designados para a ASSPA/ES zelar pela segurança e 

pelo sigilo dos dados a que tiverem acesso.

§1º O dever de sigilo será observado durante o exercício das funções, assim como 

após o desligamento do servidor.

§2º A inobservância dos deveres acima sujeitará o servidor à responsabilização civil, 

criminal e administrativa.

Art. 10 O acesso às dependências da ASSPA/ES é restrito aos membros lotados nas 

unidades do Ministério Público Federal no Espírito Santo e aos servidores lotados no referido setor.

§1°  –  Em caso  de  necessidade  de  manutenção  predial,  limpeza  ou  execução  de 

quaisquer  outros  serviços  nas  dependências  da  ASSPA/ES  estes,  autorizados  pelo  chefe  ou 

coordenador, deverão ser acompanhados por servidores lotados na Assessoria.

§2º – Nos casos do §1º, livro de ocorrência específico da ASSPA/ES controlará o 

acesso do visitante, com nome, CPF, RG, empresa, finalidade e horário, caso se trate de pessoa 

estranha ao serviço e apenas o nome, setor/unidade e horário da visita, caso o visitante seja membro 

ou servidor.

Art. 11 O Procurador-Chefe ou o Coordenador poderão expedir ordens de serviço 

para planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de pesquisa, processamento 

análise  e  gestão  do  conhecimento  da  respectiva  unidade,  inclusive  no  que  tange  às  ações 

operacionais e estratégicas.



Art. 12 A ASSPA/ES será integrada, sempre, por um técnico ou analista de TI, que 

dará prioridade às demandas deste setor.

Art. 13 Será subordinado à coordenação da ASSPA um Núcleo de Coleta de Dados e 

informações da PR-ES (NCD/ES), visando à produção e proteção do conhecimento, composto por 

três servidores, um dos quais da SESOT.

Parágrafo Único -  A composição e as atividades do NCD /ES, serão estabelecidas em 

ordem de serviço.

Art. 14 As atividades de diligências externas obedecerão ao regulamento de serviços 

de diligências externas do Ministério Público Federal.

Parágrafo  Único  –  Nos  casos  de  interesse  da  ASSPA/ES,  serão  solicitadas  pelo 

Coordenador ou pelo Chefe da ASSPA/ES.

Art.  15 Os relatórios de inteligência financeira (RIF),  nos  termos no disposto no 

regulamento geral da PGR e na recomendação geral da Corregedoria do CNMP sobre o assunto, 

serão objeto de disciplinamento próprio, por ordem de serviço.

Art. 16 A produção de relatórios de análise de informações provenientes do Sistema 

de Investigação de Movimentações bancárias (SIMBA) será objeto de disciplinamento próprio, por 

ordem de serviço.

Art.  17  Compete  ao  Procurador-coordenador  da  ASSPA/ES  dirimir  as  dúvidas 

suscitadas  na  aplicação  deste  regulamento,  sendo  os  casos  omissos  não  tratados  pelo  presente 

regulamento também apreciados pelo Procurador-coordenador, mas neste último caso com a devida 

ratificação por parte do Procurador-chefe desta unidade.


