
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº __, DE ___DE _________ DE 2020. 

 

Consolida as Resoluções nº 46, de 13 de outubro de 2009; 
nº 48, de 20 de outubro de 2009; nº 58, de 20 de julho de 
2010; nº 79, de 21 de setembro de 2011; e nº 114, de 29 
de julho de 2014, todas do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que versam sobre a concessão e o 
pagamento de diárias e passagens pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público e pelas unidades do Ministério 
Público brasileiro. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos 
artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão 
Plenária tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___ de _____________ de 
______; 

CONSIDERANDO a necessidade de se fixarem normas básicas para a 
parametrização e uniformização dos procedimentos relativos ao pagamento de diárias 
no âmbito do Ministério Público brasileiro, 

CONSIDERANDO o caráter indenizatório do pagamento de diárias, destinado 
ao custeio de alimentação, hospedagem e locomoção urbana àquele que se desloca, em 
serviço, a local diverso de sua sede funcional; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 11.883, de 23 de 
dezembro de 2008, que prevê o pagamento aos Conselheiros do Conselho Nacional do 
Ministério Público, de passagens e diárias, equivalentes às pagas a Subprocurador-Geral 
da República, para atender aos deslocamentos em razão do serviço;  

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamentos e permanência dos 
Conselheiros na sede do CNMP para o desempenho de suas funções, bem como que o 
Corregedor Nacional exerce suas atividades em regime de dedicação exclusiva, ficando 
afastado do órgão do Ministério Público a que pertence, nos termos do §5º do art. 17, 
do Regimento Interno;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 12, IX, do Regimento Interno, que 
estabelece que a concessão de diárias e passagens, no âmbito do Conselho Nacional, 
dar-se-á em conformidade com as tabelas aprovadas pelo Conselho e a legislação 
aplicável à espécie;  

CONSIDERANDO que os membros auxiliares exercem funções delegadas, 
nos termos do art. 130-A, § 3º, inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.372, de 28 de 
novembro de 2006, aos Conselheiros do CNMP são asseguradas as prerrogativas 
conferidas em lei aos membros do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo; 

CONSIDERANDO os ofícios do Grupo de Trabalho instituído no âmbito da 
Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência para a revisão e 
consolidação das normas do Conselho Nacional do Ministério Público;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95/98, notadamente 
no Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

RESOLVE:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º O Conselho Nacional do Ministério Público, as Unidades do Ministério Público da 
União e dos Estados regulamentarão a concessão e o pagamento de diárias, para 
cobertura de despesas de alimentação, hospedagem e locomoção, nos deslocamentos 
de conselheiros, membros e servidores a serviço, observados os critérios estabelecidos 
nesta Resolução. 

Parágrafo único. O valor das diárias dos conselheiros, membros e servidores, fixado nos 
limites desta Resolução, deverá constar de tabela anexa ao regulamento, a ser com este 
publicada. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONSELHEIROS E MEMBROS AUXILIARES  

DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 2º Os Conselheiros, inclusive o Corregedor Nacional, que se deslocarem, a serviço, 
da localidade em que tenham domicílio para o local da sede do Conselho Nacional do 
Ministério Público, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, terão 
direito à percepção de diárias, sem prejuízo do fornecimento de passagens.  

§ 1º O pagamento de diárias, quando se tratar de deslocamento para exercício das 
funções na sede do CNMP, dar-se-á até o limite de 10 (dez) diárias por mês.  

§ 2º Os Conselheiros, inclusive o Corregedor Nacional, com dedicação exclusiva, que, em 
decorrência do mandato, venham a fixar domicílio no Distrito Federal, sede do CNMP, 
farão jus ao recebimento de ajuda de custo e auxílio-moradia, nos termos da Lei 
Complementar n.º 75/1993 e de ato regulamentar da Presidência.  

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros auxiliares do CNMP.  

Art. 3º As diárias terão valor equivalente às pagas a Subprocurador-Geral da República 
e, nos deslocamentos ao exterior, a serviço, serão fixadas por ato do Presidente. 

Art. 4º As diárias dos membros auxiliares, independentemente de serem oriundos das 
carreiras do Ministério Público da União ou dos Estados, terão valor equivalente às 



pagas a Procuradores da República ou Procuradores Regionais da República, conforme 
sua graduação, observado o limite de 10 (dez) diárias por mês.  

Art. 5º Nas hipóteses em que outro órgão ou entidade custeie a estadia do Conselheiro, 
este fará jus, apenas, à metade do valor da diária.  

Art. 6º As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento se iniciar às sextas-
feiras, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente 
justificadas. 

 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS E SERVIDORES  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

Art. 7º O membro ou servidor do Ministério Público que se deslocar, em caráter 
eventual, transitório e em razão de serviço, para localidade diversa de sua sede ou 
circunscrição, fará jus à percepção de diárias, sem prejuízo do custeio das passagens ou 
do pagamento de indenização de transporte, inclusive quando o deslocamento se der 
em veículo próprio do membro ou servidor.  

§ 1º. A autorização para a concessão de diárias pressupõe, obrigatoriamente:  

I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;  

II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as 
atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em 
comissão; 

§ 2º. Nas circunscrições de grande extensão territorial, será devido o pagamento de 
diária quando o deslocamento importar em necessidade de pernoite, assegurando-se, 
na hipótese de o retorno à sede ocorrer no mesmo dia, o ressarcimento das despesas 
comprovadamente realizadas. 

Art. 8º O pagamento de diárias deverá ser publicado no veículo oficial de divulgação dos 
atos da respectiva Unidade do Ministério Público, com indicação do nome do membro 
ou servidor, cargo ou função, destino, período de afastamento, atividade a ser 
desenvolvida, valor despendido e, em sendo o caso, o número do processo 
administrativo a que se refere a autorização. 

Parágrafo único. Em se tratando de cumprimento de missão sigilosa, a publicação 
poderá ser realizada em data posterior àquela do deslocamento.  

Art. 9º O valor da diária será calculado por dia de afastamento e será destinado ao 
custeio das despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, observando 
os seguintes critérios: 

I – inclui-se o período compreendido desde entre o dia da viagem de ida até o de 
retorno;  



II – não excederá à metade do valor da diária, quando não houver pernoite fora do local 
de origem, na data do retorno à sede, ou quando a hospedagem for custeada por órgão 
ou entidade da Administração Pública; 

III – o pagamento no caso de deslocamentos que incluam finais de semana ou feriados 
será excepcional, devendo estar expressamente justificado. 

Art. 10. As diárias deverão ser escalonadas em faixas, sendo o valor máximo o 
correspondente ao da diária paga ao Procurador-Geral da República, excluído qualquer 
outro acréscimo. 

§ 1º O teto das diárias dos servidores corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor 
previsto no caput, exceto quando em deslocamento para prestar assessoramento 
técnico diretamente a membro do Ministério Público, hipótese na qual o valor da diária 
poderá ser de até 80% da percebida pelo membro acompanhado.  

§ 2º Os servidores em deslocamento que compuserem a mesma equipe de trabalho 
perceberão valor de diária idêntico, correspondente ao maior valor pago entre os 
componentes do respectivo grupo, observado o limite fixado na primeira parte do 
parágrafo primeiro e ressalvada a hipótese de assessoramento técnico direto a membro. 

Art. 11. O efetivo deslocamento do membro ou servidor que importe em pagamento de 
diárias deverá ser comprovado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
devolução dos valores recebidos.  

Parágrafo único. A comprovação a que se refere o caput dar-se-á mediante a entrega 
dos cartões de embarque ou por outros meios admitidos pela respectiva Unidade do 
Ministério Público, em regulamento. 

Art. 12. O requerimento das diárias deverá ser protocolizado no prazo estabelecido em 
Regulamento da respectiva Unidade do Ministério Público.  

Art. 13. As diárias serão pagas antecipadamente, mediante crédito em conta corrente e 
em única parcela, podendo, excepcionalmente, serem pagas no decorrer do 
afastamento, caso o deslocamento tenha-se dado em razão de urgência devidamente 
justificada. 

Art. 14. Em caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto, ou 
creditamento de valores fora das hipóteses autorizadas nesta Resolução, as diárias 
recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser restituídas, no prazo de 5 (cinco) 
dias, com a devida justificativa. 

Parágrafo único. Não havendo restituição no prazo previsto no caput, o beneficiário 
ficará sujeito ao desconto do valor respectivo em folha de pagamento.  

Art. 15. A diária internacional poderá ser fixada em montante diferenciado, para fazer 
frente às despesas de alimentação, hospedagem e transporte urbano fora do país, 
estando sujeita às demais disposições desta Resolução.  

Art. 16. O regulamento poderá fixar a quantidade máxima de diárias a serem pagas por 
ano, mês e semana. 

 

CAPÍTULO IV 



DOS COLABORADORES EVENTUAIS 

 

Art. 17. O pagamento de diárias, na forma desta Resolução, a palestrantes e outros 
colaboradores eventuais a serviço do CNMP ou das Unidades do Ministério Público 
poderá ser autorizado, em caráter excepcional e justificadamente, presente o interesse 
público.  

§ 1º O valor da diária paga a colaborador eventual sem vínculo com a Administração 
Pública será estabelecido de acordo com o seu nível acadêmico de instrução, médio ou 
superior, e compatível com as atividades a serem desenvolvidas. 

§ 2º A diária do colaborador eventual com vínculo com a Administração Pública guardará 
compatibilidade com a do órgão de origem, devendo corresponder a um dos valores  
constantes da Tabela de Diárias da unidade proponente, considerando-se o nível de 
equivalência com o cargo por ele ocupado. 

§ 3º O pagamento de diárias a colaboradores eventuais, inclusive palestrantes, somente 
será autorizado em caráter excepcional e mediante justificativa expressa, presente o 
interesse público.  

§ 4º Na hipótese de assessoramento técnico direto a membro, aplicar-se-á o disposto 
na segunda parte do § 1º do art. 10. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18. As Unidades do Ministério Público terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
edição ou atualização dos atos regulamentares necessários ao cumprimento desta 
Resolução, informando à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro deste 
Conselho Nacional do Ministério Público, no mesmo prazo, as medidas adotadas.  

Art. 19. O Conselho Nacional do Ministério Público poderá providenciar a celebração de 
termos de cooperação técnica com os diversos ramos do Ministério Público brasileiro, 
com o objetivo de promover o suporte logístico e de pessoal, disponibilizando servidores 
de seus quadros de pessoal para exercerem suas funções no âmbito exclusivo do 
Conselho Nacional do Ministério Público.  

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 21. Revogam-se as Resoluções nº 46, de 13 de outubro de 2009; nº 48, de 20 de 
outubro de 2009; nº 58, de 20 de julho de 2010; nº 79, de 21 de setembro de 2011; e nº 
114, de29 de julho de 2014, todas do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

Brasília, ___ de __________ de 2020. 


