
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPU Nº 67, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. 
 

 Regulamenta o ato de designação de Analista do Ministério 
Público da União, cuja área de atividade do cargo não seja Perícia, 
para o desempenho de atividade pericial que enseje a percepção da 
Gratificação de Perícia. 

 

Revogada pela Portaria PGR/MPU nº 90, de 13 de setembro de 2019. 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 26 - inciso XIII da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 2º 

- § 8º da Portaria PGR/MPU nº 61, de 22 de julho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 

16 da Lei nº 13.336, de 20 de julho de 2016, e no Procedimento de Gestão Administrativa 

PGR nº 1.00.000.009409/2018-73, resolve: 

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o ato de designação de Analista do Ministério Público 

da União (MPU), cuja área de atividade do cargo não seja Perícia, para o desempenho de 

atividade pericial que enseje a percepção da Gratificação de Perícia. 

Art. 2º O Analista do MPU, cuja área de atividade do cargo não seja Perícia, poderá ser 

designado, em caráter subsidiário, para o desempenho de atividade pericial que enseje a 

percepção da respetiva gratificação, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

I - preferencialmente ao ocupante do cargo efetivo com a especialidade correlata ou, de 

forma excepcional, ao servidor que tenha formação acadêmica e habilitação legal, bem como 

registro em órgão de classe, quando for o caso; e 

II - anuência expressa do servidor e da respectiva chefia imediata. 

§ 1º A designação do servidor será feita no interesse do serviço e poderá, a critério da 

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise no âmbito do Ministério Público Federal ou da área 

competente nos demais ramos do MPU, ser condicionada à participação do servidor, com 

êxito, em ações de treinamento e cursos de aperfeiçoamento profissional. 

§ 2º O preenchimento do requisito de que trata o inciso I deste artigo será aferido 

mediante avaliação curricular e análise de títulos e documentos realizadas pela Secretaria de 



 

 

Perícia, Pesquisa e Análise no âmbito do Ministério Público Federal ou da área competente 

nos demais ramos do MPU. 

Art. 3º A designação de Analista do MPU, de área de atividade diversa da Perícia, para 

o desenvolvimento das atividades periciais dar-se-á nas situações em que a demora no 

atendimento da demanda pericial possa causar prejuízo à atuação institucional. 

Art. 4º O pagamento da Gratificação de Perícia aos Analistas do MPU de que trata esta 

Portaria observará as disposições da Portaria PGR/MPU nº 61, de 22 de julho de 2016. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento da Gratificação de Perícia ao servidor ocupante 

exclusivamente de cargo em comissão, ao Técnico do MPU que desenvolva atividade pericial 

no exercício de função de confiança ou cargo em comissão e aos peritos de órgãos ou 

entidades conveniadas, requisitados ou contratados, alheios aos quadros de pessoal dos ramos 

do Ministério Público da União que prestem suporte à atividade pericial no âmbito do 

Ministério Público Federal. 

Art. 5º Compete ao Secretário-Geral do Ministério Público da União dirimir as dúvidas 

suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pela 

Procuradora-Geral da República. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 29 out. 2018. Seção 1, p. 76. 


