
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA PGR/MPF Nº 363, DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe  sobre  o  desenvolvimento,  a  aquisição  e  utilização  de 
softwares,  soluções  tecnológicas,  bases  de  dados  e  serviços 
especializados para apoio às atividades de perícia, pesquisa e análise 
no âmbito do Ministério Público Federal.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 26, incisos VIII e XIII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em 

vista as disposições normativas das Portarias PGR/MPF nos 786, de 2 de setembro de 2019, e 

414, de 5 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre desenvolvimento, aquisição e utilização de softwares, 

soluções tecnológicas, bases de dados e serviços especializados para apoio às atividades de 

perícia, pesquisa e análise no âmbito do Ministério Público Federal.

Art.  2º  O  desenvolvimento,  a  aquisição  e  a  utilização  de  softwares,  soluções 

tecnológicas, bases de dados e serviços especializados para apoio às atividades de perícia, 

pesquisa e análise, no âmbito do Ministério Público Federal, devem seguir as instruções de 

serviço expedidas pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-

Geral da República (SPPEA), observadas as seguintes diretrizes:

I - as ações de desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas para apoio às 

atividades de perícia, pesquisa e análise deverão ser previamente aprovadas pela SPPEA e 

possuir, prioritariamente, abrangência nacional, integração e interoperabilidade com aqueles 

já utilizados pelo Ministério Público Federal;

II  -  a  aquisição  de  softwares,  soluções  tecnológicas,  serviços  especializados  e 

fornecimento de bases de dados para apoio às atividades de perícia, pesquisa e análise deverá 

ser precedida de consulta à SPPEA, independentemente da origem do recurso utilizado ou se 

ausente contraprestação financeira; e

III - a utilização de softwares, soluções tecnológicas e bases de dados para apoio às 

atividades de perícia, pesquisa e análise deverá permitir o registro das atividades realizadas, 

com a identificação do responsável e dos dados relacionados ao objeto, data, hora e local de 

uso.
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Art. 3° Cabe à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-

Geral  da República  elaborar  lista  de softwares  e soluções  tecnológicas  homologados para 

utilização  no apoio  às  atividades  de  perícia,  pesquisa e  análise,  no âmbito  do Ministério 

Público Federal,observado o seguinte:

I - somente poderão ser utilizados nas atividades de perícia, pesquisa e análise softwares 

e soluções tecnológicas desenvolvidos diretamente ou sob a coordenação da SPPEA/PGR ou 

constante na lista homologada pela referida Secretaria;

II - a avaliação de inclusão de softwares e soluções tecnológicas na lista elaborada pela 

SPPEA pode ser solicitada por membro ou setor do Ministério Público Federal e deverá ser 

apreciada no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, motivadamente; e

III  -  a  lista  de  softwares  e  soluções  tecnológicas  homologados  para  utilização  nas 

atividades  de  perícia,  pesquisa  e  análise  será  atualizada  sempre  que  houver  uma  nova 

aprovação, atualização de software ou solução já utilizados pelo Ministério Público Federal, 

ou uma exclusão.

Parágrafo único. Em casos urgentes, a utilização de softwares e soluções tecnológicas 

não  homologados  nas  atividades  de  perícia,  pesquisa  e  análise  de  informação  poderá  ser 

autorizada  provisoriamente  pelo Secretário  de Perícia,  Pesquisa e Análise  do Gabinete  do 

Procurador-Geral  da  República,  inclusive  por  meio  eletrônico,  até  a  conclusão  de  sua 

avaliação.

Art. 4° A Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da 

República deverá publicar a primeira lista de softwares e soluções tecnológicas homologados 

para utilização no apoio às atividades de perícia, pesquisa e análise, no âmbito do Ministério 

Público Federal em até 120 (cento e vinte) dias da publicação desta Portaria.

Art. 5º Os Subcomitês que compõem o Comitê de Gestão Estratégica - CGE deverão 

consultar  a  SPPEA  previamente  à  análise  de  projetos  que  disponham  sobre  o 

desenvolvimento,  a  aquisição  e  a  utilização  de  softwares,  soluções  tecnológicas,  serviços 

especializados  e  o  fornecimento  de  bases  de  dados  para  apoio  às  atividades  de  perícia, 

pesquisa e análise no âmbito do Ministério Público Federal.

Art. 6º As normas previstas nesta portaria aplicam-se às ações de desenvolvimento ou 

aquisição  de  softwares,  soluções  tecnológicas,  serviços  especializados  e  fornecimento  de 

bases de dados para apoio às atividades de perícia, pesquisa e análise que estiverem em curso 

na data de sua publicação.

Parágrafo único. Deverão ser submetidos à validação da SPPEA os softwares e soluções 

tecnológicas  para  apoio  às  atividades  de  perícia,  pesquisa  e  análise  que  tenham  sido 



desenvolvidos por outros órgãos ou unidades sem a sua participação e que estejam em uso no 

âmbito do Ministério Público Federal.

Art.  7º Compete ao Procurador-Geral da República  dirimir  as dúvidas suscitadas  na 

aplicação do disposto nesta portaria e resolver os casos omissos.

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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