
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

PORTARIA Nº 104, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Grupo de  Investigação Cibernética no
âmbito da Procuradoria do Estado de São Paulo

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO DE SÃO PAULO em exercício, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

visando o aperfeiçoamento das rotinas internas e a capacitação de servidores no âmbito da

Procuradoria da República no Estado de São Paulo;

Considerando que o Ministério Público Federal, nos limites das competências

que lhe foram reservadas pela Constituição Federal, deve promover as ações necessárias ao

exercício de suas funções institucionais;

Considerando  os  impactos  sociais  das  novas  tecnologias  e  a  consequente

necessidade de aprimoramento da atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

Considerando  o  avanço  da  criminalidade  cibernética,  a  constante

transformação  das  técnicas  delitivas  e  a  natureza  do  trabalho  investigativo  em ambiente

digital,  que  frequentemente  se  ocupa  da  análise  de  um  grande  número  de  dados  e

informações;

Considerando que são deveres do gestor público a otimização do uso da força

de trabalho disponível, a busca por formas alternativas para estruturação dos processos de

trabalho e a promoção da valorização dos servidores, a bem do interesse público, RESOLVE:

Art. 1º Criar, no âmbito da Procuradoria da República no Estado de São Paulo,

o Grupo Técnico de Investigação Cibernética, com a finalidade de:

I - promover estudos a respeito de inteligência artificial, machine learning, big

data, data mining, entre outros;

II - promover, com base no conhecimento sistematizado, o desenvolvimento de

ferramentas  de  investigação  voltadas  ao  atendimento  das  necessidades  da  área  fim  da

Procuradoria da República no Estado de São Paulo;



III - produzir e/ou sistematizar conhecimento útil à estruturação de atividades

de contrainteligência e ao aprimoramento da segurança de dados no âmbito do Ministério

Público Federal;

IV  –  disseminar,  valendo-se  de  atividades  de  capacitação  ou  de  qualquer

instrumento igualmente adequado, o conhecimento adquirido e sistematizado, cujo conteúdo

seja do interesse de outras áreas da PR/SP.

V – Desenvolver outras atividades compatíveis com a finalidade de pesquisa

do grupo.

Parágrafo 1º Ao Grupo Técnico de Investigação Cibernética não é permitida a

realização de atividades que avancem sobre competências exclusivas de outros setores da PR/

SP ou de outras unidades do MPF; 

Parágrafo 2º Para evitar conflitos de competências e o redesenvolvimento de

ferramentas,  caberá ao GTIC a consulta  prévia  às respectivas  STIC e SPPEA acerca  dos

trabalhos que serão desenvolvidos.

Art.  2º  O  Grupo  Técnico  de  Investigação  Cibernética  será  coordenado  por

membro  ou servidor  indicado  pelo  Procurador  Coordenador  da  Assessoria  de  Pesquisa  e

Análise Descentralizada da PR/SP – ASSPAD.

Art. 3º Compete ao Coordenador do GTIC:

I – a definição, em comum acordo com o Coordenador da ASSPAD, dos temas

de estudo;

II-  a  avaliação  da  necessidade  de  realização  de  treinamentos  com vistas  à

formação ou ao aprimoramento de competências técnicas no GTIC;

III – a estruturação e a distribuição de tarefas;

IV – o intercâmbio de informações e a avaliação de resultados

Art. 4º Poderão integrar o Grupo Técnico de Investigação Cibernética membros

e servidores lotados em quaisquer das unidades da Procuradoria da República no Estado de

São Paulo que possuam formação nas áreas de Tecnologia da Informação, preferencialmente.

§1º A atuação dos integrantes do GTIC é voluntária e, quando aplicável, as

atividades devem ser desempenhadas dentro na jornada normal de trabalho dos servidores,

sem prejuízo da realização do serviço ordinário.

§2ºAs atividades desempenhadas pelos servidores integrantes do GTIC devem

ser compatíveis com as atribuições básicas ou específicas dos cargos que ocupam;

§3º Para a realização das atividades dentro da jornada normal de trabalho, é

necessária anuência da chefia imediata, no caso dos servidores.



Art. 5º O GTIC, no âmbito da organização de suas atividades, deve priorizar a

realização  de  reuniões  por  meio  de  videoconferência  ou  de  soluções  tecnológicas

equivalentes.

Art. 6º A efetiva criação do Grupo previsto nesta Portaria se dará em até 15

dias a publicação desta Portaria.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARTA PINHEIRO D

E OLIVEIRA SENA

Procuradora-Chefe da Procuradoria

da República no Estado de São Paulo em exercício
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