
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROPOSTA DE EMENDA À RESOLUÇÃO CNMP N.º 58, DE 20 DE 
JULHO DE 2010.

JUSTIFICATIVA

  A  edição  da  Resolução  CNMP  n.º  58/2010,  que  fixa  normas 

básicas  para  a  parametrização  e  a  uniformização  dos  procedimentos 

relativos ao pagamento de diárias no âmbito do Ministério Público brasileiro, 

bem demonstra a preocupação deste Conselho Nacional do Ministério Público 

em promover a “plena observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da 

Constituição Federal” por parte das diversas unidades do Parquet.

Nessa toada, é forçoso que se considere, com base no princípio 

constitucional  da  moralidade –  que  deve  nortear  a  conduta  de todos  os 

gestores públicos –, que o pagamento de diárias para cobertura de despesas 

com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, justifica-se apenas nos 

deslocamentos de membros e servidores a serviço da Instituição; ademais, a 

competente  autorização  para  a  concessão  de  diária,  pressupõe, 

obrigatoriamente,  compatibilidade  dos  motivos  do  deslocamento  com  o 

interesse público.

Não se pode descurar, ainda nesse sentido, que, nos termos do 

artigo  11,  da  Lei  Federal  n.º  8.429/92,  constitui  ato  de  improbidade 
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administrativa,  que atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública, 

qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

Contudo,  a  Resolução  supramencionada  não  estabelece,  de 

modo  explícito,  norma  atinente  ao  pagamento  de  diárias  no  âmbito  do 

Ministério Público brasileiro para membros e servidores da Instituição que 

respondam  a  qualquer  procedimento  administrativo  com  trâmite  neste 

Conselho Nacional do Ministério Público ou na respectiva Corregedoria-Geral.

Diante  disso,  não  se  afigura  despicienda  a  inclusão,  na 

Resolução CNMP n.º 58/2010, de dispositivo que vede a percepção de diária, 

ajuda de custo ou a utilização de veículos oficiais das unidades de origem, 

nos deslocamentos de membros e servidores que tenham por objeto o trato 

de assuntos de interesse pessoal. 

PROPOSTA DE EMENDA:

Ante o acima exposto, propõe-se a inclusão de um parágrafo 

terceiro, ao artigo 2.º, da Resolução CNMP n.º 58, de 20 de julho de 2010:

[…] Art. 2.º […] 
§ 3.º. Ficam vedados os pagamentos de diárias, de passagens, de ajuda de 
custo, bem como a utilização de veículo oficial por membro ou servidor do 
Ministério Público quando o seu deslocamento se der para a prática de atos 
de  interesse  pessoal  em  quaisquer  procedimentos  em  que  conste  como 
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requerido, imputado ou investigado, em trâmite no Conselho Nacional do 
Ministério Público ou na respectiva unidade do Ministério Público.

 Brasília/DF, 18 de maio de 2011.

LUIZ MOREIRA GOMES JÚNIOR

Conselheiro

  
3


