
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE APOIO PERICIAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE 2016

Revogada pela Instrução de Serviço SPPA nº 5, de 9 de fevereiro de 2019

Estabelece  regras  para  o  atendimento  de  demanda  pericial  no  Sistema
Pericial do Ministério Público Federal.

O SECRETÁRIO DE APOIO PERICIAL,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram

conferidas pelo art.  37-B, inciso X, do  Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da

República e,

Considerando a necessidade de estabelecer os critérios de priorização de atendimento

das demandas periciais,

RESOLVE editar a seguinte Instrução de Serviço:

Art.  1º  A demanda  pericial  deverá  ser  requerida  à  Secretaria  de  Apoio  Pericial

mediante cadastramento no sistema informatizado de controle de demandas periciais do Ministério

Público Federal.

Parágrafo  único:  A  demanda  de  que  trata  o  caput  será  distribuída  ao  perito,

observados os critérios de prevenção, especialidade, economicidade, impessoalidade, alternância e

proporcionalidade.

Art.  2º  O  atendimento  da  demanda  pericial  obedecerá  a  ordem  cronológica  de

cadastramento no sistema informatizado de controle de demandas periciais do Ministério Público

Federal.

§1º  O  critério  de  que  trata  o  caput  poderá  ser  desconsiderado,  pelo  Assessor

Temático ou Chefe Regional de Perícia, quando comprovado o objetivo de eficiência e eficácia do

produto pericial ou a necessidade de celeridade no atendimento da demanda pericial.

§2º  A demanda  pericial  redistribuída  será  classificada  no  cronograma  do  perito

considerando-se a data de seu cadastramento pela autoridade requerente.
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Art. 3º A Secretaria de Apoio Pericial priorizará o atendimento da demanda pericial

nas seguintes hipóteses:

I- atendimento a prazo judicial;

II- risco à saúde;

III- perigo de morte;

IV- ocorrência de conflito social;

V- risco de dano irreparável ou de difícil reparação; e

VI- proximidade de eventual prescrição ou decadência dos fatos apurados;

§1º O pedido de priorização no atendimento da demanda deverá conter a justificativa

da urgência e a data de entrega do produto pericial.

§2º Na hipótese do inciso I, a autoridade requerente deverá anexar a cópia da decisão

judicial no sistema informatizado de controle de demandas periciais do Ministério Público Federal.

§3º  Caberá  aos  Assessores  Temáticos  a  análise  do  pedido  de  priorização  no

atendimento da demanda.

§4º  O  indeferimento  do  pedido  deverá,  obrigatoriamente,  ser  fundamentado  em

campo próprio do sistema informatizado de controle de demandas periciais do Ministério Público

Federal.

§5º A autoridade requerente poderá formular recurso fundamentado ao Secretário de

Apoio Pericial da decisão de indeferimento no pedido de priorização no atendimento da demanda

pericial.

§6º O recurso de que trata o §5º deverá ser formalizado por meio de correspondência

eletrônica ao endereço: PGR-pericial@mpf.mp.br.

§7º As hipóteses não previstas no caput deste artigo serão individualmente analisadas

pelo Secretário de Apoio Pericial.

Art.  4º A reunião de planejamento do trabalho, entre a autoridade requerente e o

perito, poderá ser priorizada, desde que observados os seguintes critérios:

I- a reunião deverá ter duração máxima de 1 (um) dia;

II- não seja precedida de análise de documentação, procedimentos extrajudiciais ou

processos judiciais; e

III- não haja necessidade de elaboração de qualquer tipo de produto pericial.
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Art.  5º  O  Secretário  de  Apoio  Pericial  poderá  retificar  ex  officio  a  decisão  do

Assessor Temático de deferimento ou indeferimento do pedido de priorização da demanda.

Art. 6º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
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