
Ministério Público Federal

PORTARIA PGR/MPU Nº 651 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

Revogada pela PORTARIA PGR/MPU Nº 41 DE 25 DE JUNHO DE 2014

Altera a Portaria Portaria PGR/MPU n° 586, 
de 27/9/2012, que dispõe sobre a concessão 
de  diárias  e  passagens  aos  membros  e 
servidores do Ministério Público da União.

O  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  legais 

conferidas pelo art. 26, incisos VIII e XIII, da Lei Complementar n° 75, de 20/5/1993, e tendo em 

vista o que consta no Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.005984/2012-10, resolve:

Art. 1° A Portaria PGR/MPU n° 586, de 27/9/2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“Art.  1º  O  membro  ou  servidor  do  Ministério  Público  da  União  -  MPU que,  a 

serviço,  se  deslocar  da  sede  em caráter  eventual  ou  transitório  para  outro  ponto  do  território 

nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de diárias destinadas a indenizar as parcelas de 

despesas  extraordinárias  com  hospedagem,  alimentação  e  locomoção  urbana  no  destino,  sem 

prejuízo  do  fornecimento  de  passagens  ou  indenização  de  transporte,  segundo  critérios 

estabelecidos nesta Portaria.

…...............................................

Art. 2º O requerimento de viagem, que poderá incluir diárias e/ou passagens, deverá 

ser realizado pelas autoridades designadas em ato próprio de cada ramo do MPU, por meio de 

sistema eletrônico de gerenciamento de viagem, com antecedência mínima de três dias úteis da data  

do deslocamento terrestre, de cinco dias úteis da data do deslocamento aéreo nacional e de sete dias  

úteis da data do deslocamento aéreo internacional. 

…...............................................

Art. 5º …...............................................
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…...............................................

§ 5º Quando o servidor se deslocar para prestar assessoramento técnico diretamente a 

membro  do  MPU,  o  valor  da  diária  será  de  oitenta  por  cento  da  percebida  pelo  membro 

acompanhado,  hipótese  em que a  autoridade  proponente  deverá  detalhar  as  atividades  a  serem 

desenvolvidas pelo servidor.

§  6º  O  assessoramento  técnico  a  que  se  refere  o  §  5º  compreende  serviço 

especializado, prestado por servidor que detenha conhecimento específico sobre matéria atinente à 

área de atuação do órgão ou unidade, de forma a subsidiar e dar suporte à atuação do membro do 

MPU,  bem  como  serviço  de  escolta  e  segurança  prestado  nos  deslocamentos  da  autoridade 

protegida, relacionados ao desempenho de suas funções institucionais fora da sede de exercício.

§ 7º Os servidores em deslocamento que compuserem a mesma equipe de trabalho 

perceberão  valor  de  diária  idêntico,  correspondente  ao  maior  valor  pago  entre  os  servidores 

integrantes do respectivo grupo, ressalvado quando a equipe prestar assessoramento técnico direto a 

membro do MPU, hipótese em que se aplicará o disposto no § 5º.

§ 8º Excepcionalmente poderão ser concedidas diárias e/ou passagens para o servidor 

que for convocado pela junta médica oficial, no interesse do serviço.

…...............................................

Art.  14-A.  Os  propostos  terão  direito  à  percepção  de  diárias  internacionais  nos 

valores  constantes  do Anexo I,  sem prejuízo  do  fornecimento  de  passagens  ou indenização de 

transporte.

Art. 14-B. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento 

do território nacional e contadas integralmente do dia da partida até o dia do retorno, inclusive. 

§ 1º Quando o afastamento para o exterior exigir  pernoite em território nacional, 

porém fora da sede de exercício, será concedida diária nacional integral.

§ 2º A diária nacional integral será concedida quando se configurar necessidade de 

retornar à sede de exercício no dia seguinte ao da chegada ao território nacional.

Art. 14-C. A Administração poderá autorizar viagem, com o pagamento de diárias e 

passagens,  para  pessoa  física  que  se  deslocar  para  o  exterior  a  fim  de  prestar  serviços  não 
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remunerados e cuja colaboração se revelar indispensável aos trabalhos desenvolvidos pelo MPU, 

observando o disposto no art. 3º. 

Parágrafo  único.  Aplicam-se  nas  viagens  para  o  exterior,  no  que  couber,  as 

disposições do art. 8º.

Art. 14-D. O proposto poderá optar pelo recebimento das diárias internacionais em 

moeda brasileira,  sendo o  valor  convertido  pela  taxa  de  câmbio  do  dia  da  emissão  da  Ordem 

Bancária, ou, no caso de opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao ramo 

do MPU proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a vender moeda 

estrangeira a órgãos da Administração Pública.

§ 1º A restituição, quando necessária, será realizada mediante conversão pela taxa do 

câmbio do dia em que se efetuar o depósito, por meio de Guia de Recolhimento da União.

§ 2º  Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de afastamento,  serão 

concedidas diárias correspondentes ao período adicional. 

Art. 14-E. A passagem aérea para os voos internacionais, destinada aos propostos, 

será  adquirida  pelo  órgão  competente,  na  classe  executiva  para  os  membros,  quando  houver 

disponibilidade no momento da emissão da passagem, e na classe econômica para os servidores.

§ 1º Poderá ser concedida aos servidores passagem de classe executiva nos trechos 

em que o tempo previsto de voo entre o último embarque no território nacional e o destino for  

superior a oito horas, quando houver disponibilidade no momento da emissão.

§ 2º Aos propostos, na qualidade de acompanhante, poderá ser concedida passagem 

na  classe  atribuída  à  autoridade  acompanhada,  quando  houver  disponibilidade  no  momento  da 

emissão da passagem.

Art. 14-F. Não ensejam o pagamento de diárias e passagem as viagens ao exterior 

com ônus limitado, que implicam direito apenas ao vencimento e às demais vantagens do cargo, 

função ou emprego, assim como as viagens sem ônus, que não acarretam qualquer despesa para a 

Administração.

…...............................................

Art. 17. Os deslocamentos de membros do MPU para cumprir substituição ou atuar 

em audiências fora da sua unidade de lotação, com pagamento de diárias, não poderão ultrapassar 

sessenta dias no respectivo exercício financeiro.” (NR)
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Art.  2°  Esta  Portaria  entra  em vigor  a  partir  do dia  1º/10/2013,  sendo vedado,  a 

qualquer título, pagamento retroativo.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicado no Diário Oficial da União nº 182 de 19/09/2013, seção 1, página 74.     
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“Anexo I da Portaria PGR/MPU nº 586/2012” (NR)

VALORES DA INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA NO TERRITÓRIO NACIONAL
CARGO VALOR

Membro do Ministério Público da União um trinta avos do subsídio
Analista ou Cargo em Comissão R$ 378,00
Técnico ou Função de Confiança R$ 359,00
Colaborador e Colaborador Eventual - Nível Superior R$ 342,00
Colaborador e Colaborador Eventual - Nível Médio R$ 324,00

VALORES DA INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA NO EXTERIOR
CARGO VALOR

Procurador-Geral da República US$ 485,00
Procurador-Geral do Trabalho
Procurador-Geral da Justiça Militar
Procurador-Geral de Justiça
Subprocurador-Geral da República
Subprocurador-Geral do Trabalho
Subprocurador-Geral da Justiça Militar

US$ 461,00

Procurador Regional da República
Procurador Regional do Trabalho
Procurador da Justiça Militar
Procurador de Justiça

US$ 438,00

Procurador da República
Procurador do Trabalho
Promotor da Justiça Militar
Promotor de Justiça

US$ 416,00

Promotor de Justiça Adjunto US$ 395,00
Analista ou Cargo em Comissão US$ 296,00
Técnico ou Função de Confiança US$ 281,00
Colaborador e Colaborador Eventual - Nível Superior US$ 267,00
Colaborador e Colaborador Eventual - Nível Médio US$ 254,00

VALOR DA INDENIZAÇÃO ADICIONAL
CARGO VALOR POR TRECHO

Todos os cargos R$ 80,00

VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO
CARGO VALOR POR QUILÔMETRO

Todos os cargos R$ 0,83


