
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE APOIO PERICIAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

Dispõe  sobre  as  regras  para  o  pagamento  da  Gratificação  de  Perícia  no
âmbito da Secretaria de Apoio Pericial.

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

conferidas pelo art. 37-B, do Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República, no

uso  da  competência  atribuída  pelo  art.  2º,  §7º,  da  Portaria  nº  61,  de  22  de  julho  de  2016,  e

Considerando a necessidade de estabelecer os procedimentos a serem seguidos para o percebimento

da Gratificação de Perícia,

RESOLVE editar a seguinte Instrução de Serviço:

Art. 1º. Considerar-se-á perícia, para fins de percepção de Gratificação de Perícia, as

reuniões de planejamento de trabalho, assessoramentos pericias, esclarecimentos técnicos, revisões

técnicas e os produtos periciais, desenvolvidos para subsidiar a atuação finalística da Instituição, em

procedimento extrajudicial, processo judicial e procedimento de acompanhamento exclusivamente

com atuação finalística, com a produção de relatório técnico, parecer ou laudo técnico.

Parágrafo único. Os trabalhos preparatórios e conexos, necessários à elaboração dos

produtos periciais constantes no caput, também serão considerados desenvolvimento de perícia para

fins de percepção de Gratificação de Perícia.

Art. 2º. A Gratificação de Perícia será devida ao servidor integrante da carreira de

Analista  do  Ministério  Público  da  União,  designado  previamente,  durante  o  período  em  que

desenvolver  perícia,  devidamente  registrada  no  sistema informatizado de  controle  de  demandas

periciais, mediante certificação mensal encaminhada pela Secretaria de Apoio Pericial à Secretaria

de Gestão de Pessoas.

§1º. No âmbito da Secretaria de Apoio Pericial, a designação de Analista do MPU

para o desenvolvimento de Perícia será feita por ato do Secretário de Apoio Pericial.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20594/PT_PGR_MPF_2014_556.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/89183/PT_PGR_MPU_2016_61.pdf


§2º.  Será  considerado  desenvolvimento  de  perícia,  para  fins  de  percepção  de

Gratificação de Perícia, a perícia já iniciada, ainda que posteriormente seja cancelada a pedido da

autoridade requerente.

Art. 3º. O período de desenvolvimento de perícia do Analista do MPU vinculado à

Secretaria de Apoio Pericial será apurado em consulta aos registros no sistema informatizado de

controle de demandas periciais.

§1º.  As  ocorrências  no  sistema  informatizado  de  controle  de  demandas  periciais

deverão  ser  registradas  concomitantemente  ao  desenvolvimento  das  atividades  periciais,  pelo

Analista  do  MPU responsável  pelo  atendimento  da  demanda  pericial,  sendo possível  correção,

impreterivelmente, até o último dia do mês corrente.

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 
Secretária de Apoio Pericial
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