
Da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada
- ASSPA -

Art. 10. A Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada é subordinada administrativa

e  funcionalmente  ao  Gabinete  do  Procurador-Chefe,  sendo  vinculada  tecnicamente  à

Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República.

Art. 11. A ASSPA será  coordenada operacionalmente  por  um Procurador-Coordenador

titular e um substituto, designados por ato do Procurador-Chefe, pelo prazo de 2 (dois)

anos, podendo ser prorrogado.

Art. 12. Compete ao Procurador-Coordenador da ASSPA:

I - Planejar,  dirigir,  coordenar,  supervisionar  e  controlar  as  atividades  de  pesquisa,

processamento, análise, gestão do conhecimento e diligências externas de sua Unidade,

inclusive no que tange às ações operacionais e estratégicas; 

II - Assistir  o  Procurador-Chefe  no  relacionamento  com  órgãos  e  entidades  que

disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação da Unidade do

MPF, propondo inclusive, nos âmbitos estadual e municipal, a celebração de convênios,

cooperações técnicas e protocolos de intercâmbio de informações; 

III - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  servidores  a  serem  designados  para  a  Unidade

descentralizada da ASSPA/MPF, inclusive aqueles que exercerão as funções de chefe

titular e substituto; 

IV - Informar à SPEA/PGR, no prazo de 10 (dez) dias, a movimentação de servidores na

Unidade descentralizada; 

V - Denegar  a  realização  de  pesquisas,  serviços,  diligências  ou  atividades  quando

incompatíveis com as funções da Unidade descentralizada ou quando não houver meios

adequados para o seu cumprimento; e

VI - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia

imediata.

Art. 13. São atribuições da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada:

I - Assessorar técnica e operacionalmente os Procuradores da República no desempenho

de suas funções institucionais; 



II - Assistir  o  Procurador-Chefe  no  relacionamento  com  órgãos  e  entidades  que

disponham  de  dados,  informações  e  estruturas  necessárias  à  atuação  institucional,

propondo inclusive  a  celebração de convênios,  cooperações técnicas e protocolos  de

intercâmbio de informações; 

III - Realizar  o  cadastramento,  o controle,  a desativação e a reativação de senhas de

usuários  nos  sistemas  disponibilizados  por  órgãos  externos,  mediante  delegação  da

SPEA/PGR  ou  de  acordo  com  os  procedimentos  descritos  em  convênios  firmados

diretamente pela Unidade descentralizada;

IV - Pesquisar,  coletar,  armazenar,  gerenciar,  proteger,  processar,  analisar  e  difundir

dados, internos ou externos, inclusive produzindo conhecimento, necessários ao exercício

das funções institucionais dos membros do MPF; 

V - Assegurar a cadeia de custódia das provas e informações sigilosas que estiverem sob

sua responsabilidade; 

VI - Classificar, gerenciar e controlar os dados, informações e conhecimentos, segundo o

grau de importância e sigilo, e a sua disseminação aos membros do MPF; 

VII - Interagir localmente com outros órgãos públicos, dentro da missão da ASSPA/MPF; 

VIII - Manter relacionamento com a respectiva unidade de Segurança Institucional para o

aperfeiçoamento de suas atividades; 

IX - Realizar diligências externas, quanto aos procedimentos investigatórios da atividade

finalística; e 

X - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela autoridade

competente.

Parágrafo único. As  competências  previstas  neste  artigo,  quando  se  referirem  às

atividades de análise e de gestão do conhecimento, somente poderão ser realizadas nos

termos de Memorandos de Instrução a serem expedidos pela SPEA/PGR.

Art. 14. Os serviços da ASSPA serão realizados quando solicitados pelos membros do

MPF ou por servidor designado, com o objeto da demanda, a identificação do número do

procedimento ou processo a que  se refere e contendo todos os dados conhecidos pelo

solicitante que facilitem a realização dos serviços.

Parágrafo único. Os pedidos não instruídos com as informações mencionadas no caput

deste artigo não serão atendidos pela ASSPA.



Art. 15. As demandas obedecerão à ordem cronológica, ressalvados os casos urgentes

ou aqueles definidos pela ASSPA.

Art. 16. A ASSPA, no exercício de suas atividades, produzirá os seguintes documentos: 

I - Relatório de Análise (RA): produzido com base em apreciação técnica dos dados e

informações obtidos, elaborado por servidor devidamente habilitado pela SPEA/PGR; 

II - Relatório  de  Conhecimento  (RCON):  subsidiar  a  tomada  de  decisões  estratégicas

relacionadas às funções institucionais do MPF; 

III - Relatório  de  Documentação  (RD):  organizar  ou  sistematizar  dados  e  informações

encaminhados à ASSPA; 

IV - Relatório Circunstanciado de Diligência Externa (RCDE): apresentar os achados da

diligência externa;

V - Relatório  de  Informação (RI):  expor  dados e  informações,  contendo sugestões de

diligências ou descrição da documentação que o instrui; e 

VI - Relatório de Pesquisa (RP): expor dados e informações coletados. 

§1º. Os Relatórios de Análise somente poderão ser executados por servidores públicos

com formação superior, os quais deverão possuir certificado expedido pela SPEA/PGR

em decorrência de aprovação em curso específico e preencher requisitos estabelecidos

em Memorando de Instrução. 

§2º. A ASSPA poderá produzir outros documentos inerentes à sua finalidade, desde que

previstos  em  Memorandos  de  Instrução,  bem  como  os  relativos  à  comunicação  de

atividade administrativa e os relatórios ou cadernos automatizados gerados a partir do

acesso aos sistemas disponíveis.

§3º. Os documentos produzidos pela Asspa deverão ser armazenados em sistema próprio

da unidade.

Art. 17. A ASSPA deverá adotar as medidas de segurança necessárias ao desempenho

de suas atividades, conforme rotina estabelecida em conjunto com a respectiva unidade

de Segurança Institucional.

Art. 18. Todo  material  sigiloso  ou  sensível  encaminhado  à  ASSPA,  para  fins  de

armazenamento  ou  custódia,  será  devidamente  acompanhado  de  pedido  escrito  de

membro do MPF, o qual será submetido à autorização da Coordenação da respectiva



unidade.

Parágrafo único. O  período  de  armazenamento  ou  custódia  de  material  sigiloso  ou

sensível pela Asspa corresponderá àquele necessário à realização dos trabalhos.
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