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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO NORMATIVO Nº 535/2008 - PGJ, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

(PROTOCOLADO Nº 29.862/1994 - MP) 
 

Revogado (revogação não expressa) – VIDE 
Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 26/10/2018   

Modifica as normas que regulamentam a 
concessão de diárias (Ato Normativo nº 39 – 
PGJ, de 30 de setembro de 1994), e dá outras 
providências 
 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e considerando a edição 

da Lei Complementar Estadual nº 1.032, de 28 de dezembro de 2007, que impôs novo regime 

remuneratório aos membros do Ministério Público, instituindo o regime de subsídio;  

 

Considerando que o regime de cálculo e de concessão de diárias deve ser compatibilizado 

com o novo regime remuneratório; 

 

Considerando que o pagamento de diárias pressupõe o deslocamento físico do membro do 

Ministério Público para órgão de execução diverso daquele em que atua ou de localização 

distinta do local em que mantém a sua residência; 

 

Considerando que a o regime de diárias possui caráter indenizatório e pressupõe a 

realização de despesas a cargo do membro do Ministério Público; 

 

Considerando que a interpretação da norma legal não pode conduzir a um resultado injusto 

ou especialmente dissonante da razoabilidade e da proporcionalidade, reclamando adaptação 

da previsão contida na LCE 734/93 ao novo regime remuneratório; 

 

Resolve editar o seguinte Ato:  

 

Artigo 1º. O artigo 1º, do Ato Normativo nº 39-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º. Os membros do Ministério Público, quando em exercício ou diligência fora da sua 

comarca ou de sua sede de circunscrição, farão jus a diárias a serem calculadas e concedidas 

levando-se em conta os seguintes critérios: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/039compilado.pdf
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I – diária integral, devida para os deslocamentos superiores a 60 quilometros, e para o 

deslocamento em razão de cumulação de cargo localizado em outra comarca; 

 

II – diária parcial, à razão de cinqüenta por cento (50%) da diária integral, devida para os 

deslocamentos inferiores a 60 quilometros. 

 

§ 1º. Não serão devidas diárias para o exercício, a qualquer título, de função no local da 

residência do membro do Ministério Público e nos dias em que não haja expediente forense 

normal. 

 

Artigo 2º. O artigo 2º do Ato Normativo nº 39-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º. Fica mantido o valor unitário da diária devida em dezembro de 2007. 

 

§ 1º. Fica fixado o limite mensal para o pagamento das diárias no valor correspondente a ¼ 

do valor total do subsídio devido aos membros do Ministério Público Substitutos, aplicando-

se o critério da proporcionalidade para a hipótese de designação ou cumulação por período 

inferior a 30 (trinta) dias. 

 

Artigo 3º. Fica revogado o § 3º, do art. 3º, do Ato n. 39 - PGJ, de 30 de setembro de 1994. 

 

Artigo 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
São Paulo, 30 de abril de 2008. 
 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça 
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