
PR-PB-00017895/2014 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA

PORTARIA Nº 188, DE 29 DE AGOSTO DE 2014.

 Regulamenta as solicitações de realização de trabalhos periciais, bem 
como  o  gerenciamento  e  acompanhamento  do  procedimento  de 
tramitação e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, 

no  exercício  das  atribuições  previstas  pelo  art.  106  do  Regimento  Interno  do  Ministério  Público 

Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 591, de 20 de novembro de 2008:

CONSIDERANDO a  implementação  do  Sistema  Pericial  Nacional  no  Ministério 

Público Federal, desenvolvido para cadastramento das solicitações  de trabalhos periciais, bem como 

para gerenciamento e acompanhamento do procedimento de tramitação.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de utilização do referido sistema para solicitações 

de perícias a partir de 1º setembro do corrente ano, conforme orientação contida no Oficio Circular 

SG/GAB Nº 114/2014 – PGR 00181297/2014;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  regulamentar  o  procedimento  respectivo  nas 

Unidades do MPF na Paraíba e designar quem exercerá os perfis  de Coordenador Pericial e de Chefe 

Pericial, concebidos para atuação do Sistema em apreço, conforme descrição sucinta abaixo indicada.   

RESOLVE:

Art.  1º  Determinar  que  todas  as  solicitações  de  perícias  das  Unidades  do  MPF na 
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Paraíba, endereçadas aos analistas periciais da PR/PB ou direcionadas às Câmaras de Coordenação e 

Revisão  do  MPF  ou  PFDC,  sejam  devidamente  cadastradas  no  Sistema  Pericial  Nacional,  com 

observância às instruções contidas no Manual do Usuário acessível no seguinte endereço eletrônico 

https://wiki.mpf.gov.br/images/1/15/Manual_Sistema_Pericial.pdf.

Art.  2º  Designar  o  Procurador  da  República  Victor  Carvalho  Veggi  para  exercer  a 

função de  Coordenador Pericial, perfil responsável pela análise das solicitações periciais urgentes.  

Art.  4º  Designar  a  servidora  Adriana  Leite  Montenegro,  Analista  do  MPU/ Perícia/ 

Contabilidade, matrícula 9885,  para  exercer o perfil de Chefe Pericial, responsável pelo recebimento e 

distribuição das solicitações de perícia.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2014.     
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